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BAŞKAN’IN MESAJI

NEŞE GÖK
İNCİ HOLDİNG YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI

Değerli Arkadaşlarım, 

2018 yılının ilk yarısını geride bıraktık. Sade-
ce ülkemiz için değil tüm dünya ekonomisi 
için zor geçen 2017 yılında tüm hedeflerimizi 
yakaladık. 2018 yılında da İnci Holding olarak 
belirlediğimiz hedeflerimize emin adımlar ile 
ilerlemeye devam ediyoruz. Yakaladığı güçlü 
ivme ile yükselişine devam eden İnci Holding, 
Türkiye’de ve dünya çapında müşterilerinden 
aldığı güzel geri dönüşler ve ödüllerle yoluna 
devam ediyor. Öncelikle bu başarılarda imzası 
olan tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza te-
şekkür ediyorum. 

66 yıllık köklü geçmişimizle Türkiye ekonomisi 
ve kalkınmasına hizmet ediyoruz. Gece gün-
düz demeden yaptığımız çalışmalarımız sonu-
cunda bu yıl da Maxion İnci Jant, İnci GS Yuasa 
ve Maxion Jantaş şirketleriyle Türkiye’nin ilk 
500 sanayi kuruluşu arasında yer almayı ba-
şardık. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 
açıklanan ‘İhracatta ilk 1000 Firma Araştırma-
sı’ listesinde de yine 3 iştirakimizle yer alma-
yı başardık.Hepimizin büyük emek gösterdiği 
bu başarılar sayesinde bugün ihracatımız 100 
ülkeyi geçmiş bulunuyor. İnci Holding olarak 
dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil et-
menin gururunu yaşıyoruz. 

İnci Holding olarak son dönemde hedefleri-
mizin de üzerinde yıllık bazda yüzde 14 bü-
yüdük. Türkiye otomotiv sektöründe yaşanan 
sıkıntıya rağmen global arenada yaptığımız 
doğru yatırımların neticesinde gelen büyüme 
ile kârlılıkta da ciddi bir artış yakaladık. Bugün 
dünyanın dört bir yanına dağılmış ürün ağımız 
ile ülkemizin otomotiv sanayinin lider şirket-
lerinden biri olmanın sorumluluğu ile kaliteli 
ürün ve hizmet sunmaya devam ediyoruz. Ya-
şadığımız bu büyümenin ana dinamiklerinden 
biri de yeni dönemde yenilenen stratejimize 
yönelik vizyonumuzu değiştirme kararımız 
oldu. Bu, Türkiye’nin geleceğine, şirketimizin 
pozisyonuna ve büyüme potansiyeline olan 
güvenimizin bir göstergesidir. Türkiye’nin, sek-
törün ve İnci Holding’in koşullarına uygun, sür-
dürülebilir ve gerçekçi hedefler koyduğumuz 
5 yıllık stratejik plan kapsamında şirketimiz, 
bir yandan ülkemizde üretilen her otomobile 
dokunan yeni ürün ve hizmetlerimizle kitle-
sel pazarda kârlı büyümemizi sürdürürken bir 
yandan da uluslararası iş birlikleri ve iştirakle-
rimizin de sağladığı sinerjiyle Ar-Ge’ye daha 
fazla odaklanacağız. Tüm bunları yaparken 
değişen rekabet koşullarına ayak uydurmak 

GELECEK BİZE AİT!

amacıyla dijital dönüşümü itici, destekleyici 
bir güç olarak görmekteyiz. Bu alanda belirle-
diğimiz hedeflerle, süreçler de dijitalizasyon 
da ajandamızın üst satırlarında yer alacak. Bu 
bağlamda dünyanın hızla değişen dinamikle-
rine uyum sağlamak felsefesiyle ‘Gelecek Bize 
Ait!’ diyerek yeni vizyonumuzu belirlemek 
üzere yola çıktık. Gelecekte odaklanacağımız 
dört dayanağımızı belirledik ve yeni vizyonu-
muzu bu dayanaklar üzerine inşa ettik. Gele-
cek bize ait derken sadece teknolojik açıdan 
üstün bir kuruluş olmayı tasvir etmiyoruz. Yeni 
vizyonumuzla; ekonomi, eğitim, araştırma, bi-
limsel çalışmalar gibi ülkemizin refah seviye-
sini yukarıya taşıyacak tüm sıralamalarda dün-
ya ülkeleri arasındaki yerimizi yükseltmeyi, 
ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de 
yukarısına taşıyacağımızı söylemek istiyoruz.
İnci Holding’in Gelecek Vizyonu’nda teknoloji, 
uluslararası olma, değerler ve tüm nesillerin 
kendine yer bulması gerektiği kanısına vardık 
ve yeni vizyonumuzu “Geleceğin iş alanların-
da, uluslararası yatırımlarla, şirket değerini 
katlayarak yeni nesillere aktaracağız.” olarak 
belirledik.

Türkiye’nin hedeflediği kalkınma atağını ger-
çekleştirebilmesinde otomotiv sektörünün 
kilit bir rolü bulunuyor. Bu kapsamda kitlesel 
pazarda büyümeye daha fazla odaklanacağız. 
Gelecek mobilitede ve Türkiye’de üretilen 
birçok araca tedarikçi olan İnci Holding bu 
konuda oldukça avantajlı bir konumda. Dola-
yısıyla sektörde daha hızlı büyüyeceğimiz bir 
döneme giriyoruz. Mevcut altyapımızı kullana-
rak daha fazla üreticiye ulaşmayı hedefliyoruz. 
Bizi diğer şirketlerden ayıran ve gelecekte de 
büyümemizde büyük bir fark yaratacağına 
inandığımız önemli bir diğer özelliğimiz de, 
global üreticilerle yaptığımız ortaklıklar. Bu 
anlaşmaların bugün meyvelerini topluyoruz. 
Dünya devi şirketlerle yaptığımız ortaklıkla-
rın olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde 
daha fazla göreceğimize inanıyorum. Gelece-
ğin şirketini bugünden inşa ederek hem İnci 
Holding’e hem de Türkiye ekonomisine değer 
katmaya devam edeceğiz. 

Geçmişten bugüne ülkemiz insanının başarı-
ları yeni hedeflerimiz ve yeni vizyonumuz için 
en büyük dayanak ve motivasyon noktamızdır. 
İncililer olarak bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da ülkemiz için üretmeye, ülkemizi 
en üst mertebelerde temsil etmeye devam 
edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki ‘Gelecek Bize Ait!’
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İnci Holding kurucusu Cevdet İnci’yi fidan dikerek anıyor

İnci Holding’in kurucusu Cevdet İnci anısına 
düzenlenen Cevdet İnci Anma ve Ağaç 
Dikme Töreni kapsamında fidan dikimi 
etkinliği gerçekleştirildi. 15 Nisan Pazar 
günü Menderes’te gerçekleşen fidan dikimi 
esnasında açıklamalarda bulunan İnci 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, 
İnci Holding olarak "Yeşil ve Yaşanır" çevre 
bilinciyle 90 bininci fidanı dikmekle gurur 
duyduklarını söyledi. 

1500 yeni fidan dikildi

İnci Holding tarafından dikilen fidan 
sayısının 90 bine ulaşması sonrası şirket 
çalışanlarının katılımıyla Cevdet İnci’yi anma 
etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında bir 
konuşma yapan İnci Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Neşe Gök, “Daha yeşil bir İzmir için 
kurucumuz Cevdet İnci'nin vasiyetini yerine 
getirmenin heyecanı içindeyiz, devraldığımız 
bayrağı yukarı taşımanın gururunu yaşıyoruz.
Bu yıl diktiğimiz fidanlarla birlikte İzmir ve 
çevresinde toplam 90 bin ağacı toprakla 
buluşturmuş olduk. Ege’nin İncisi olarak bu 

topraklardan kazanıp bu topraklara vermeyi 
borç biliyoruz." dedi.

Cevdet İnci’nin, İnci Holding harcına kattığı 
değerlerin şirketin her zaman ihtiyaç 
duyabileceği yol haritasını ortaya koyduğunu 
vurgulayan Gök, ‘Türkiye’yi dünyada başarıyla 
temsil etmek için var gücümüzle buradayız 
ve daha yürüyecek çok uzun bir yolumuz 

olduğunun farkındayız. Çalışmalarımıza tüm 

hızıyla devam edecek, gücümüzün arttığı 

oranda Ege’ye, topraklarımıza ve topluma 

faydamızı sürdürülebilir kılacağız.” diyerek 

sözlerini noktaladı.

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, 

“Vakfın kuruluşundan bu yana 23 yıldır, 

İnci Holding’in ağaçlandırma çalışmalarına 

destekleri sürdürülebilir olarak devam ediyor. 

İnci Holding yönetici ve çalışanlarına doğaya 

katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.” 

dedi. 

CEVDET İNCİ ANISINA 90 BİN FİDAN

İnci Holding, çevre konusunda farkındalığını sürekli gündemde tutuyor. 
Holding, artık geleneksel hale getirdiği Cevdet İnci’yi Anma ve Ağaç Dikme 
Töreni’ni Ege Orman Vakfı’nın işbirliği ile Menderes’te gerçekleştirdi. Yapılan 
son dikimle Ege Orman Vakfı ile birlikte 23 yılda toplam 90 bin fidanı toprakla 
buluşturan İnci Holding, Ege’yi yeşillendirmeye devam ediyor.

4



GÜNDEM

66 yıllık köklü geçmişi ile Türkiye ekonomisi 

ve kalkınmasına hizmet eden İnci Holding, 

otomotiv yan sanayi başta olmak üzere dört 

farklı sektörde dokuz iştirakiyle çalışmalarını 

sürdürüyor. İnci Holding bu yıl da Maxion İnci 

Jant, İnci GS Yuasa, Maxion Jantaş şirketleriyle 

Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 

yer alıyor. Başarılı bir büyüme ivmesi 

İnci Holding; Maxion İnci Jant, İnci GS Yuasa, 
Maxion Jantaş şirketleriyle Türkiye İhracatçılar 
Meclisi tarafından açıklanan ‘İhracatta ilk 
1000 Firma Araştırması’ listesinde bu yıl 
da 3 iştirakiyle yer aldı. Başarılı bir büyüme 
ivmesi yakalayan holding şirketleri arasında 
Maxion İnci Jant, bu yıl sektörel sıralamada 
13’üncü sırada yer alırken, genel sıralamada 
57’nci sırada kendine yer buldu. İnci GS 
Yuasa geçtiğimiz yıla göre 75 basamak 
birden yükselerek 253’üncü sıraya yerleşti 
ve sektörde 32’nci olmayı başardı. Maxion 
Jantaş ise yüzde 17 basamak yükselerek bu 
yılki listede 218’inci sırada yerini aldı. İnci 

yakalayan holding şirketleri arasında akü 

sektörünün ihracat lideri İnci GS Yuasa son 

5 yılın en büyük yükselişini elde etti. Akü 

devi bu yıl 500 sanayi kuruluşunun içinde 

46 basamak yükselerek 265’inci sıraya yer 

aldı. İlk 250 şirket arasında yer alan Maxion 

İnci Jant geçtiğimiz yıla göre 14 basamak 

yükselerek 115’inci, Maxion Jantaş ise 40 

basamak birden yükselerek 380’inci sırada 
yer aldı.

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe 
Gök: “İnci Holding olarak böyle saygın bir 
listede iştiraklerimizin hızlı yükselişi bizler 
için bir gurur vesilesi oluyor. Türkiye’nin 
en büyük 500 büyük kuruluşu arasında 
yer alan Holding’e bağlı grup şirketlerimiz, 
İnci kalitesini ve marka değerini ortaya 
koymanın yanı sıra sektörümüzün önemini ve 
değerini de vurguluyor. İnci Holding olarak 
her zaman daha ileriyi hedefliyoruz. Bu 
bağlamda bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 
başarılarımıza yenilerini ekleyerek, yolumuza 
devam edeceğimizi belirtmek isterim. 
Başarımızın sürdürülebilirliği açısından 
olmazsa olmaz diyeceğimiz nitelikli insan 
kaynağımız, Ar-Ge ve teknolojik dönüşüm 
alanındaki gücümüz, yenilikçi yönetim 
anlayışımız, hedefimize ulaşmadaki en büyük 
güvencemiz olarak ön plana çıkıyor. İnci 
Holding olarak Türkiye’nin kalkınması adına 
yarattığımız katma değer gelecek yıllarda 
artarak devam edecektir." dedi. 

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök: 

“Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarından 

olan kurumumuzun ekonomik ve sektörel 

açıdan ülkemizin önde gelen ‘İhracatta 

ilk 1000 Firma Araştırması’ gibi listelerde 

başarılı iş sonuçlarıyla üst sıralarda yer 

alması bizi gururlandırıyor. Bu sonuçları 

sahip olduğumuz azmin ve kararlılığın bir 

göstergesi olarak görüyoruz. Bu sonuçları 

elde etmek için 66 yıldır gerçekleştirdiğimiz 

başarılı çalışmalarımıza yenilerini eklememiz 

gerektiğinin bilinciyle yolumuza devam 

ediyoruz." dedi.

İnci Holding, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ‘Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu’ listesinde üç iştirakiyle yer almaya devam ediyor. Akü devi İnci 
GS Yuasa son 5 yıldaki en büyük sıçramayı bu yıl  yaparak geçtiğimiz yıla göre 46 
basamak birden yükselmeyi başardı. İnci GS Yuasa bu sıçrama sonrası 265’inci 
sıraya yerleşirken, Maxion Jantaş 40 basamak yükselerek 380’inci, Maxion İnci 
Jant 14 basamak yükselerek 115’inci sırada yerini aldı.

İnci Holding, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ‘İhracatta ilk 1000 Firma Araştırması’ listesinde üç iştirakiyle 
yer almaya devam ediyor. İnci GS Yuasa geçtiğimiz yıla göre 75 basamak birden yükselerek 253’üncü sıraya yükselmeyi 
başarırken,  Maxion İnci genel sıralamada 57’nci sırada yer almayı başardı. İnci Holding iştiraklerinden Maxion Jantaş ise 
yüzde 17 basamak yükselerek 218’inci sıraya yerleşti. 

İNCİ HOLDİNG ŞİRKETLERİ YÜKSELİŞTE

İNCİ HOLDİNG İHRACATTA
YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR
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Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim 
Forumu tarafından, TÜSİAD’ın işbirliğiyle 
ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 
ile Sabancı Vakfı’nın desteği ile şirketlerin, 
çalışanlarının yakın ilişkide maruz kaldıkları 
şiddete karşı harekete geçmelerini 
sağlamaya yönelik oluşturulan "İş Dünyası 
Aile İçi Şiddete Karşı Projesi" İzmir ESBAŞ 
(Ege Serbest Bölgesi)'ta tanıtıldı. Tanıtım 
toplantısına Ege Serbest Bölgesi’nde bulunan 
firmaların temsilcileri katıldı. 16 firmanın 
bulunduğu projede İnci Holding de yerini aldı.

İnci Holding İnsan Kaynakları Yöneticisi Esra 
Ersoy, İnci Holding’in projeye dahil olma 
süreci ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. Esra Ersoy, İnci Holding’in yönetim 

kurulunun yarısının kadınlardan oluşmasının 

kendilerine avantaj sağladığını ifade etti. 

İnci Holding’in WEPs (Kadınları Güçlendirme 

Platformu) imzacısı olduğunun da altını çizdi. 

Esra Ersoy, proje kapsamında politika 

oluştururken, Sabancı Üniversitesi Kurumsal 

Yönetim Forumu tarafından hazırlanan 

rehberden çok destek aldıklarını belirtti. 

İnci Holding’in proje kapsamında yaptığı 

çalışmalar hakkında bilgi veren Ersoy “Önemli 

olan herkesin adil şartlarda çalışmasıdır.” 

dedi. Esra Ersoy: “Eğer güçlü şirketlerden 

katılım olursa Türkiye’de çok güçlü bir akım 

gerçekleştirebiliriz.” diyerek sözlerine son 

verdi. 

İNCİ HOLDİNG, “İŞ DÜNYASI AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI 
PROJESİ"NDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

KOŞAMAYANLAR İÇİN KOŞTUK
Wings for Life World Run, hem koşucuların 
hem de tekerlekli sandalye kullanan 
katılımcıların yan yana start aldığı global 
ölçekli bir koşu etkinliğidir. 
Wings for Life World Run, 2018’de Mayıs 
ayında beşinci kez koşuldu ve koşunun 
Türkiye’deki resmi adresi bir kez daha İzmir 
oldu. İzmir bu yarışa 3. kez ev sahipliği 
yaptı. Yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı koşu 
İzmir Kültürpark Lozan Kapısı'ndan başladı. 
İnci Holding ve grup şirketlerindeki 14 

çalışan bu yıl da yine #wingsforlifeworldrun 
koşusunda yerlerini aldı. 14 takım üyesi 
toplamda 131 kilometre yolu koşamayanlar 
için koştu. Wings for Life Vakfı, omurilik 
zedelenmelerinin tedavisi yolunda yapılan 
araştırmalara kaynak sağlamayı amaçlayan, 
kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Wings 
for Life World Run’dan elde edilen gelirin 
yüzde 100’ü ve koşucuların yaptığı bağışlar 
doğrudan Wings For Life Vakfı’na aktarılmakta 
ve omurilik araştırmalarında kullanılmaktadır.

İNCİ HOLDİNG VİZYONU YENİLEDİ!
Türkiye’nin 66 yıllık köklü kurumu 
İnci Holding değişen dünya trendleri 
doğrultusunda vizyonunu değiştirdi. Firma, 
yeni vizyonunu ‘Gelecek Bize Ait’ mottosu ile 
duyurdu.

Yeni döneme stratejisini de yenileyerek 
başlayacak olan İnci Holding bu bağlamda 
vizyonunu da güncelleme kararı aldı. 
Dünyanın hızla değişen dinamiklerine 
uyum sağlamak, geleceğin iş alanlarında 
küresel yatırımlarla şirket değerini 
büyüterek ülke ekonomisi için kaldıraç 
olma vazifesini eksiksiz yerine getirmek 
amacıyla vizyonunu ‘Geleceğin iş alanlarında 
uluslararası yatırımlarla şirket değerini 

katlayarak yeni nesillere aktarıyoruz’ olarak 
belirledi. Bu sayede 4 temel dayanak olarak 
nitelendirdikleri teknoloji, uluslararası olma, 
değerler ve tüm nesiller kendine vizyonda 
yer buldu. Yeni vizyonları hakkında açıklama 
yapan İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Neşe Gök, “Gelecek bize ait derken sadece 
teknolojik açıdan üstün bir kuruluş olmayı 
tasvir etmiyoruz. Yeni vizyonumuzla; ekonomi, 
eğitim, araştırma, bilimsel çalışmalar gibi 
ülkemizin refah seviyesini yukarıya taşıyacak 
tüm sıralamalarda dünya ülkeleri arasındaki 
yerimizi yükseltecek, ülkemizi muasır 
medeniyetler seviyesinin de yukarısına 
taşıyacak bir firma olduğumuzu söylemek 
istiyoruz” dedi.

Geleceğin iş alanlarında, uluslararası yatırımlarla, şirket değerini katlayarak yeni nesillere aktarıyoruz.
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GÜNDEM

İNCİ HOLDİNG’DE 
“BİZE AİT” BİR 
ŞEYLER OLUYOR!

İNCİ HOLDİNG’DEN 
SANATA DESTEK

İnci Holding Genel Merkezi’nde “Bize Ait” 
adı verilen bir dönüşüm gerçekleşiyor. “Bize 
Ait"in Holding binasında çalışma saatleri 
yarım saat daha geriye çekilerek 17:30 olarak 
güncellendi. Sürpriz bir organizasyonla 
bu haberi alan çalışanlar oldukça keyifle 
karşıladılar. "Bize Ait"in ikinci aksiyonu olarak 
ise yine sürpriz bir toplantı çağrısıyla Holding 
binasında yeni açılan “Çevik Proje Odası”nın 
lansmanı gerçekleştirildi.  Projelerle çevik bir 
yönetimi hedefleyen İnci Holding, yepyeni bir 
toplantı salonunu kullanıma açtı.

"Kültür ve Sanat Kenti İzmir” sloganıyla 
çalışmalarını sürdüren İKSEV, bu yıl 32. 
sini gerçekleştireceği Uluslararası İzmir 
Festivali’yle, alanlarında dünyanın en önemli 
isimlerini İzmir’e getirerek Türkiye’nin ve 
İzmir’in tanıtımını başarıyla yapmaktadır. 26 
Mayıs – 7 Temmuz arasında gerçekleştirilen 
festivalde yine birbirinden değerli sanatçılar 
çeşitli performanslar sergiledi. Performanslar 
arasında dünyaca ünlü Nederlands Dans 
Theater ekibi, Oberon Trio, İngiliz Oda 
Orkestrası, Ensemle Raro gibi gruplarda yerini 
aldı. İnci Holding bir geleneği bozmayarak 
sınırlar ötesi kültürel ve sanatsal işbirliğinin 
seçkin bir örneği olan bu festivale bu yıl da 
festival destekçisi olarak katıldı.

2018 YILININ İKİNCİ SİNERJİ 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
2018 yılının ikinci Sinerji Toplantısı 18 
Temmuz 2018 tarihinde Gaziemir’de bulunan 
İnci Holding binasında gerçekleşti. İnci 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök 
önemli gündem maddelerine temas ettiği 
açılış konuşmasıyla başlayan programa Sinerji 
grubu hoşgeldiniz ritüelleri 
ile devam etti. Sinerji 
grubuna yeni katılan İnci 
Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Zafer Uran Zaman’a, 
ISM Minibar Yönetim Kurulu 
üyesi Tuğrul Fadıllıoğlu’na, 
Yusen İnci Lojistik Japon 
Özel Müşteriler Müdürü 
Shunsuke Kuwabarasan’a 
ve İnci Holding Kurumsal 
İletişim Yöneticisi Ece 
Doğru Tuyan’a sinerji 
iğnelerini taktı. Program 
konuk konuşmacı Zay 

Strateji kurucusu Zafer Ali Yavan’ın “Seçim 
Sonrası Önemli Gündem Maddeleri” sunumu 
ile devam etti. Sonraki oturumda İnci 
Holding’in yeni vizyonu “İnci Holding Gelecek 
Vizyonu” oturumunda başkan Neşe Gök 
tarafından ilk kez katılımcılar ile paylaşıldı. 

Execution Partners 
firmasından strateji 
danışmanı Ateş Sungur 
ile yeni vizyon üzerine 
mini bir atölye çalışması 
gerçekleştirildi. Oturumun 
sonunda yeni vizyon 
anısına geleceğe notların 
yazıldığı zaman kapsülü 
10 yıl sonra açılmak üzere 
İnci Akademi’ye gömüldü. 
Program, İnci Akademi 
terasında gerçekleştirilen 
keyifli bir kokteyl ile 
sonlandı.
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İNCİ GS YUASA 

İnci GS Yuasa, Yuasa markalı starter akülerinin 
distribütörlüğü için Türkiye lastik sektörü lideri 
Brisa’yla anlaştı. Yapılan anlaşmaya göre Yuasa aküler 
Brisa’nın Türkiye’deki 1.400’e yakın noktasında satışa 
sunulacak. Ayrıca bu anlaşmayla birlikte Brisa’nın 
Otopratik markalı akülerini de İnci GS Yuasa üretecek.

YUASA AKÜLERİNİN DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜNÜ 
BRİSA ÜSTLENECEK

Akü sektörünün lider 
firmalarından İnci GS Yuasa, 
Türkiye lastik sektörü 
lideri Brisa ile otomotiv 
sektörüne fayda sağlayacak 
bir anlaşma imzaladı. 
Anlaşmaya göre; Türkiye'de 
1.400’e yakın satış noktası 
ve hizmet inovasyonlarıyla 
son kullanıcıya değer 
katan Brisa, Yuasa markalı 
starter akülerinin Türkiye 
pazarındaki yetkili 
distribütörü olacak. Aynı 
zamanda İnci GS Yuasa, 
Brisa’nın yenilikçi hızlı bakım 
ve servis mağaza zinciri 
Otopratik markası için de akü 
üretimi gerçekleştirecek.

Elbirlik: İş ilişkilerimiz en 
değerli sermayemiz

Türkiye lastik sektörünün 

lideri Brisa ile gerçekleştirdikleri 
işbirliğinin her iki taraf için de 
önemli kazanımlar sağlayacağını 
vurgulayan İnci GS Yuasa İcra 
Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, 
“Bugün itibariyle 4 kıtada 80’in 
üzerinde ülkeye en gelişmiş 
akü çözümlerini sunarken, 
Türkiye’de sektörümüzün 
teknoloji ve hizmet lideri olarak 
yolumuza devam ediyoruz. Her 
zaman destek hizmetlerimizle 
kullanıcının yanında durmaya 
özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda 
gerçekleştirdiğimiz iş birliği 
ile Türkiye pazarında satışa 
sunduğumuz dünyanın lider akü 
markalarından biri olan Yuasa 
aküsü, Brisa distribütörlüğünde 
1.400’e yakın satış noktasında 
tüketiciye ulaşacak ve Brisa’ya 
ait Otopratik markası için akü 
üretimi gerçekleştireceğiz. 

Bugün sahip olduğumuz güçlü 
markalarımız ve uzun süreli 
iş ilişkilerimizin en değerli 
sermayemiz olduğunun 
bilincindeyiz. Türkiye'de çok 
geniş bir müşteri ağına hizmet 
inovasyonları ile değer katan 
Brisa ile iş birliğimizle de söz 
verdiğimiz gibi, Türkiye ve 
Avrupa’da sektöre damgasını 
vuran bir oyuncu olma yolunda 

bizlere kaldıraç olacak. 

Japon teknolojisini yerel 

ve uluslararası pazardaki 

tecrübemizle birleştirerek 

her zaman en iyiyi 

hedefledik ve bu yolda emin 

adımlarla ilerliyoruz. Bize 

yürekten inanarak birlikte 

yol alan tüm iş ortaklarımıza 

teşekkür ediyorum.” dedi.

Otomotiv sektörünün dev 
firmaları Dubai’de düzenlenen 
Automechanika Fuarı’nda 
bir araya geldiler. Farklı ürün 

gruplarının yer aldığı fuarda 
İnci Akü, yeni nesil araçlara 
yönelik uzun ömürlü ve yenilikçi 
ürünleriyle ilgi odağı olmayı 
başardı. 

Dünya otomotiv sanayinin dev 
firmalarını bir araya getiren fuar 
bu yıl da beklenenin üstünde 
bir ilgi gördü. Türkiye akü 
sektörünün ihracat lideri İnci GS 
Yuasa’nın, İnci Akü markasıyla 
yer aldığı fuarda markaya ait 
Start – Stop aküler dikkatleri 
üzerine çekti. 

AUTOMECHANIKA DUBAI’DE İNCİ AKÜ RÜZGARI
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İNCİ GS YUASA 

İNCİ AKÜ, ENERJİ UZMANI KONSEPTİ İLE
GÜÇLENEREK BÜYÜYOR! 

DÜNYANIN 1 NUMARALI MOTOSİKLET AKÜSÜ
YUASA TÜRKİYE’DE

İnci Akü, 165 noktayla 

Türkiye’nin sektöründe 

en yaygın satış & servis 

ağı olan Enerji Uzmanları 

ile NG Sapanca Otel’de 

Yuasa motosiklet aküsü, 
Motobike 2018 İstanbul fuarı 
ile birlikte Türkiye pazarına 
giriş yaptı. 

İnci GS Yuasa, motosikletlerin 
gücüne güç katıyor! Yuasa 
motosiklet aküleri, 22-25 Şubat 
2018 tarihleri arasında İstanbul 

#enerjitopluyoruz sloganı ile 

bir araya geldi. Markanın en 

önemli paydaşlarından olan 

Enerji Uzmanları’yla, üç gün 

boyunca yeni stratejiler, satış, 

Fuar Merkezi’nin ev sahipliği 
yaptığı Motobike 2018 İstanbul 
Fuarı’yla birlikte Türkiye pazarına 
giriş yaparak tüketiciler ile 
buluştu.

İnci GS Yuasa İcra Kurulu 
Direktörü Cihan Elbirlik: 
“Türkiye’de motosiklet 

pazarlama, ürün ve müşteri 

hizmetlerine yönelik plan ve 

projeler paylaşıldı. Toplantıya 

katılan konuk konuşmacılardan 

Osman Kaya, araçlarda kullanılan 

pazarı hızla büyüyor. Şu anda 
Türkiye’de 3 milyondan fazla 
motosiklet trafikte. Kur ve vergi 
artışına rağmen İstanbul’da 
önemli bir motosiklet kullanımı 
var. Marmara’yı bölge olarak 
Ege ve Akdeniz izliyor. Oldukça 
hareketli bir pazar. İş ortağımız 

yeni teknolojileri ve teknik 
donanımları; Mehmet Auf ise 
değişime açık olmak, çözüm 
odaklılık ve teknolojiye uyum 
konularında deneyimlerini Enerji 
Uzmanları ile paylaştı.

GS Yuasa’nın 100 yılı aşkın 

tecrübesini, kendi deneyim 

ve tecrübemizle birleştirerek 

Türkiye’deki motosikletlere 

enerji sağlayacağız ve sektöre 

yenilik ve dinamizm katacağız.” 

dedi.
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Marketing Türkiye ve BoomSonar 
işbirliğinde bu yıl ikincisi 
düzenlenen, Türkiye’nin 
en kapsamlı sosyal medya 
ödülleri olarak adlandırılan 
Social Media Awards Turkey 
2018'in kazananları belirlendi. 
SocialBrands Sosyal Medya 
Marka Endeksi sonuçlarına göre, 
1 Mart 2017 ve 1 Mart 2018 
tarihleri aralığında yayımlanmış 
en başarılı işler ve marka 
ekiplerinin ödüllerine kavuştuğu 
törende İnci Akü, "Otomotiv 
Yan Sanayi" kategorisinde tüm 
sosyal medya kanallarında 
gösterdiği yüksek performansı 

ile Gümüş Ödül kazandı. Sosyal 
Medya Kampanyası, Kurumsal 
Blog, Sosyal Medyada Verinin 
Etkili Kullanımı, Viral Video, 
Dijital PR gibi dijital dünyanın 
her noktasına dokunan toplam 
35 farklı kategoride ödüllerin 
dağıtıldığı gecede 50 farklı 
sektörde en başarılı performans 
gösteren markalar, Veri Analitiği 
Ödülleri’nde ödüllerine kavuştu.

İnci GS Yuasa Kurumsal İletişim 
ve Pazarlama Müdürü Gökçe 
Yılancıoğlu Tellici: “Birçok 
alanda bizi gururlandıran 
başarılara imza atıyoruz ancak 
sosyal medya yönetimimizle 

İNCİ GS YUASA 

Brand Finance tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin En 
Değerli Markaları’ araştırmasının 11’incisi açıklandı. 
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşunun 
araştırmasına göre İnci Akü, yüzde 53’lük bir değer 
artışıyla bu yıl Türkiye’de en çok değer kazanan 5 
markadan 1’i olarak listede 77’nci sıraya yükseldi. 

İNCİ AKÜ, TÜRKİYE’NİN EN ÇOK DEĞER KAZANAN
İLK 5 MARKASINDAN BİRİ 

Bu listede yer almak 
işimizi doğru yaptığımızın 
göstergesidir

‘Türkiye’nin En Değerli 
Markaları’ arasında bir kez 
daha yer almanın gurur 
verici olduğunu belirten 
İnci GS Yuasa Kurumsal 
İletişim ve Pazarlama 
Müdürü Gökçe Yılancıoğlu 
Tellici, “Birçok alanda bizi 
gururlandıran başarılara 

imza atıyoruz ancak "Türkiye’nin 
En Değerli Markaları” arasında 
yer almayı işimizi doğru 
yaptığımızın en büyük göstergesi 
olarak görüyoruz. Bu yılın 
sonuçlarını öğrendiğimizde 
bizi gururlandıran bir diğer 
konu ise geçtiğimiz yıla oranla 
yüzde 53’lük değer artışımızla 
Türkiye’de en çok değer kazanan 
ilk 5 marka içinde yer almamız 
oldu. Marka iletişimi üzerine 

çalışmalarımız, tüketici odaklı 
yaklaşımımız ve geliştirdiğimiz 
yeni teknolojilerimizle otomotiv 
aküsü sektörünün lideri olma 
hedefimize emin adımlarla 
ilerliyoruz. Bugün itibariyle 4 
kıtada 80’in üzerinde ülkeye 
en gelişmiş akü çözümlerini 
sunarken, Türkiye’de İnci Akü 
markamızla sektörümüzün 
teknoloji ve hizmet lideriyiz. 
Yenilikçi bakış açımızla hem 
günümüz ihtiyaçlarını en üst 
seviyede karşılamaya, hem 
de geleceğin teknolojisini 
takip ederek kendimizi sürekli 
geliştirmeye devam edeceğiz.” 
dedi. 

Brand Finance tarafından yapılan 

araştırma sonuçlarına göre 

2018 yılında "Türkiye'nin 

En Değerli Markaları-Turkey 

100" listesindeki markaların 

toplam değeri 27,5 milyar 

doları buldu.

Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü, Marketing Türkiye 
ve BoomSonar işbirliğinde düzenlenen Türkiye’nin 
en kapsamlı sosyal medya ödülü Social Media Awards 
Turkey’de ‘Otomotiv Yan Sanayi’ kategorisinde Gümüş 
Ödül kazandı. 

İNCİ AKÜ, SOCIAL MEDIA AWARDS’TAN
ÖDÜLLE DÖNDÜ

layık görüldüğümüz ödüller 
bizleri ayrıca mutlu ediyor. 
Bugün itibariyle 4 kıtada 80’in 
üzerinde ülkeye en gelişmiş akü 
çözümlerini sunarken, Türkiye’de 
sektörümüzün teknoloji ve 
hizmet lideriyiz. En temel 

hedefimiz müşterilerimizin 

tüm ihtiyaçlarını tek elden 

karşılamak. Bu nedenle müşteri 

ilişkileri yönetimini her zaman 

ön planda tutuyoruz." diye 

konuştu.
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İNCİ GS YUASA 

ALMANYA’DA İNCİ GS YUASA RÜZGARI

İnci GS Yuasa’nın endüstriyel 
akü markası İnci Battery’nin 
katıldığı fuarda, İnci Battery’nin 
Traksiyoner aküleri, stasyoner 
aküleri ve endüstriyel müşteri 
çözümleri fuarın ilgi odağı 
oldu. İnci GS Yuasa İcra Kurulu 
Direktörü Cihan Elbirlik ve OE ve 
Endüstriyel Akü Direktörü Kojiro 
Shibata’nın da yer aldığı fuar 
büyük ilgi gördü.

Elbirlik: Global pazarın en 
önemli oyuncularından olacağız

Dünya devleri ile aynı sahayı 
paylaşmaktan duyduğu 
mutluluğu aktaran İnci GS 
Yuasa İcra Kurulu Direktörü 
Cihan Elbirlik, Türkiye’nin 
en önemli endüstriyel akü 
üreticisi ve ihracatçısı bir firma 
olarak sektörel gelişmeleri 
an be an takip ettiklerini 
vurguladı. Gelecekle ilgili 
hedefleriyle ilgili de bilgi 
veren Elbirlik, “Türkiye’nin 
sektör lideri oyuncularından 

biri olarak en temel hedefimiz, 
müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını 
tek elden karşılamak. 
1998 yılından beri faaliyet 
gösterdiğimiz endüstriyel akü 
alanında bugün yaptığımız tüm 
yatırımların ve yakaladığımız 
yüksek müşteri memnuniyetinin 
sayesinde "Türkiye’nin lideriyiz." 
diyebiliyoruz. Son zamanlarda 
lider pozisyonumuzun bir gereği 
olarak ülkemizi yurt dışında 
temsil edebilmek ve ülkemiz 
ekosistemine daha yüksek 
katma değer yaratmak için 
ihracat çalışmalarımıza ağırlık 
vermiş durumdayız. Yaptığımız 
atılımlarla birlikte özellikle 
Avrupa merkezli bir gelişim ve 
yaygın bir bayi ağına ulaşmayı 
hedefliyoruz. Bu bağlamda yeni 
yatırımlar da yaparak üretim 
kapasitemizi geliştirme yoluna 
gittik. Uluslararası arenada 
gördüğümüz ilgiden sonra 
endüstriyel akü alanında global 
pazarın en önemli oyunculardan 

İnci Battery, Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen 
CeMAT 2018 fuarına katıldı. Lojistik, intralojistik ve lojistik 
bilişimi teknolojilerinin yenilikçi bir anlayışla tek çatı 
altında toplandığı CeMAT fuarında İnci Battery, sektörün 
ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği yeni ürünlerini tüm 
dünyanın beğenisine sundu.

biri olma yolunda emin adımlarla 
ilerlediğimizi söyleyebilirim. 
Güçlü Ar-Ge ekibimiz ve yenilikçi 
bakış açımızla hem günümüz 
ihtiyaçlarını en üst seviyede 
karşılıyor, hem de geleceğin 
teknolojisini takip ederek 
kendimizi sürekli geliştiriyoruz” 
dedi.

Traksiyoner aküler BS Hücre 
standardında üretilecek

Sektördeki gelişmeleri bu gibi 
fuarlarla birlikte daha yakından 
inceleme ve deneyimleme 
şansına sahip olduklarını dile 
getiren OE ve Endüstriyel 

Akü Direktörü Kojiro Shibata: 
“DIN standartlarıyla üretilen 
traksiyoner akülerimizi bu sene 
itibariyle BS (British) Hücre 
Standardında da üreteceğiz. 
Uzun ömürleri, güvenli 
kullanımları, kısa sürede şarj 
olmaları ve daha düşük enerji 
maliyetiyle, elektrik enerjisiyle 
çalışan araçlar için en uygun 
çözümü İnci GS Yuasa kalitesiyle 
sunulan traksiyoner aküler 
elektrik enerjisiyle çalışan 
araçların yanı sıra; forkliftler, 
taşıma bantları ve temizlik 
makinelerinde de kullanılıyor.” 
dedi.

İNCİ BATTERY, TRAKSİYONER AKÜ PAZARINDAKİ 
PAYINI HER GEÇEN GÜN ARTIRIYOR
Endüstriyel akü alanında 
gerçekleştirdiği atılımlarla 
adından sıkça söz ettiren İnci 
Battery, Mart ayında yeni bir 
rekora daha imza attı.

İnci GS Yuasa Endüstriyel Üretim 
Fabrikasında 1 ay içerisinde 
gerçekleştirmiş olduğu 
32.000 adet üretim ve 36.750 

satış adediyle traksiyoner 
aküde kurulduğu günden 
bugüne kadarki en yüksek 
rakamlarına ulaşmış olmasını 
tüm çalışanlarıyla beraber 
kutladı. İnci GS Yuasa İcra 
Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, 
bu başarıda emeği geçen tüm 
çalışanlara katkılarından dolayı 
teşekkür etmek için plaket verdi.
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İNCİ GS YUASA 

TOFAŞ ENERJİSİNİ
İNCİ AKÜ’DEN ALDI!
Sezon başında spora farklı 

alanlarda destek vermeye devam 

eden İnci Akü’nün desteğini 

yanına alan Türk basketbolunun 

köklü kulüplerinden TOFAŞ Spor 

Kulübü, çok başarılı bir sezonun 

ardından Türkiye Basketbol 

Süper Ligi’nde normal sezonu 

ikinci sırada bitirdi.

Play-offlar’da ise önce Eskişehir 
Basket’i, ardından da güçlü 
Anadolu Efes’i yenerek finale 
yükselmeyi başaran TOFAŞ, 
finallerde Fenerbahçe Doğuş 
ile karşılaştı. Oynanan beş 
maçın ardından Play-offlar’ı 
da ikinci sırada bitiren TOFAŞ, 
beklentilerin çok daha üstünde 
bir performans ile yılı tamamladı.

IRAK BAYİ TOPLANTISI
İnci GS Yuasa, yurtdışı bayi 
toplantılarından bir yenisi 
Irak’ta gerçekleştirdi. Türkiye 
akü ihracatında çok önemli 
bir rol oynayan Irak’ta yapılan 
toplantıya, Irak distribütörü ve 
perakende bayileri ile birlikte 
İnci GS Yuasa yurtdışı satış 
ekibi de katıldı. Toplantıda yeni 

stratejiler, satış, pazarlama ve 
ürünlere yönelik plan ve projeler 
paylaşıldı. Akü pazarına yönelik 
değerlendirmelerin de yapıldığı 
bayi buluşmasında katılımcılar, 
dört kıtada 80 ülkeye ulaşarak 
Türkiye’nin adını duyuran İnci 
Akü’nün çalışmaları hakkında da 
bilgilendirildi.

İNCİ AKÜ VOLKAN ARISOY 
İLE PİSTLERDE!
Motor sporları tutkunlarının ilgi 

ve heyecanla beklediği drift 

Yarışları, 29 Nisan tarihinde 

İstanbul’da düzenlenen yarış ile 

başladı. Drift dünyasının başarılı 

pilotu Volkan Arısoy da İnci Akü 

sponsorluğunda bu yarışlarda 

marş basarak mücadele etti. 

İcra Kurulu Direktörü Cihan 

Elbirlik ve perakende bayilerinin 

de izleyici olarak katıldığı ve 

Volkan Arısoy’u desteklediği 

yarışlar tüm sene boyunca farklı 

şehirlerde devam edecek. 
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MAXION İNCİ VE MAXION JANTAŞ

6 Nisan 2018 tarihinde Maxion 

İnci Çelik fabrikasında, Disk 3 

hattı 08:00-16:00 vardiyasında 

2.678 adet disk üretilmiş ve 

vardiyalık üretim rekoru kırmıştır. 

Bir önceki rekor 2.675 adettir.

19 Nisan 2018 tarihinde, yine 

21 Nisan 2018 tarihinde Maxion Jantaş fabrikasında, 1. Kasnak Montaj 
hattı 08.00-16.00 vardiyasında, 1.110 adet jant üretmiş ve yeni bir 
üretim rekoru kırmıştır. 

Maxion İnci Çelik fabrikasında, 

Kasnak hattında toplamda 

22.588 adet kasnak üretimi 

gerçekleştirilmiş ve yeni üretim 

rekoru kırılmıştır. Bir önceki rekor 

22.211 adettir. 

19 Haziran 2018 tarihinde 

MAXION İNCİ ÇELİK 

MAXION JANTAŞ 

MAXION TÜRKİYE OPERASYONLARI’NDAN 
ÜRETİM REKORLARI
Avrupa’nın en büyük jant üreticisi Maxion Türkiye Operasyonları, 2018 Nisan- Mayıs- Haziran dönemlerindeki 
üretimleriyle yeni rekorlara imza attı.

7 Haziran 2018 tarihinde Maxion İnci Alüminyum birinci fabrika 
Dökümhane ‘de toplamda 9.112 adet jant dökülerek yeni bir rekor 
kırılmıştır. Bir önceki rekor 8.992 adettir. Birinci ve ikinci fabrika olarak 
toplamda ise 17.884 adet jant üretilmiştir. 

MAXION İNCİ ALÜMİNYUM 

Maxion İnci Çelik fabrikası 

16:00-24:00 vardiyasında, 

Kasnak 4 hattı 3.650 adet 

kasnak üretmiş ve vardiyalık 

üretim rekoru kırılmıştır. Bir 

önceki üretim rekoru 3.645 

adettir.  

20 Haziran 2018 tarihinde 

Maxion İnci Çelik fabrikası’nda 

Disk 1 hattında 24:00-08:00 

vardiyasında, 3.100 adet disk 

üretilmiş ve vardiyalık üretim 

rekoru kırılmıştır. Bir önceki 

üretim rekoru 3.095 adettir.
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2018 STRATEJİ TOPLANTISI
Maxion Türkiye Operasyonları 
2018 Strateji Toplantısı 
Çeşme Radisson Blu Otel’de 
bir gece konaklamalı olarak 
gerçekleşti. İlk gün Maxion 
İnci ve Maxion Jantaş Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa 
Zaim’in açılış konuşmasının 
ardından, genel değerlendirme 
ve İnovasyon-Endüstri 4.0 
sunumları yapıldı. Sunumlardan 

sonra moderatör eşliğinde 2 

ayrı panel düzenlendi. Akşam 

DJ performansı ve 80’ler-

90’lar konsepti eşliğinde Gala 

Yemeği’nde bir araya gelindi. 

Toplantının ikinci gününde, 

stratejik bir takım oyunu olan 

“Define Adası” tüm katılımcılarla 

birlikte oynandı ve kazanan 

ekipler ödüllendirildi.  

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD), 40’ıncı 
Olağan Genel Kurul Toplantısı 
kapsamında “Patent, Faydalı 
Model, Endüstriyel Tasarım, 
İhracat, Eğitim ve Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk” alanlarında 
başarılı kurumları belirledi. 
“İhracat” kategorisinde Maxion 
İnci, başarı ödülüne layık 
görüldü. T.C. Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü’nün takdim ettiği ödülü 
Maxion İnci adına Maxion İnci ve 
Maxion Jantaş Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Zaim aldı.

Zaim: 2018 hedefimiz toplamda 
350 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirmek

Dünyanın en büyük jant 
üreticisi Maxion Wheels ile 
sadece son 6 yılda toplamda 
125 milyon dolarlık yatırım 
gerçekleştirdiklerini belirten 
Zaim: “Avrupa’nın tek çatı 
altındaki en büyük jant üreticisi 
olarak, Manisa’da bulunan dört 
fabrikamızda 1600 çalışanımızla 
yılda 10 milyondan fazla jant 
üretiyoruz. Geçtiğimiz yıl 
Maxion Jantaş ve Maxion İnci 
şirketlerimizin toplam ihracatı 
300 milyon doları geçti. 2018’de 
ise 350 milyon dolar ihracat 
rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. 
Ülkemize ve ülkemiz insanına 
duyduğumuz güvenle 
yatırımlarımıza devam ediyoruz.” 
dedi.

MAXION İNCİ, TAYSAD TARAFINDAN İHRACAT 
BAŞARI ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ
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MAXION TÜRKİYE OPERASYONLARI
YENİ YAŞLARINI KUTLADI
Dünyanın en büyük jant üreticisi Maxion Wheels ve 
İnci Holding iştiraki olan şirketler yeni yaşlarını İzmir’de 
düzenlenen törenle kutladı. Maxion Jantaş 50 yaşına, 
Maxion İnci Çelik 25 yaşına, Maxion İnci Alüminyum ise 
12 yaşına girdi. İzmir Gaziemir Fuar Alanı’nda gerçekleşen 
geleneksel “Kuruluş Gecesi”nde Bengü ve Rober Hatemo 
sahne aldı. 

Törenin sunuculuğunu Defne 

Sarısoy yaptı. Törende şirketlerin 

25 ve 30 yıllık çalışanlarına 

plaketler verilirken sahneye 

davet edilen eşlerine de buket 

çiçekler verildi. 

Mustafa Zaim: En büyük 
değerimiz aile olmak

Kuruluş gecesinde yaptığı 

konuşmada Avrupa’nın tek çatı 

altındaki en büyük jant üreticisi 

olarak başarılarının dünyaya 

örnek olduğunu vurgulayan 

Maxion İnci ve Maxion Jantaş 

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Zaim: “Kuruluş günlerimizden 
itibaren inşa ettiğimiz, hep 
birlikte koruyup kolladığımız 
çok güzel bir kültürümüz, daha 
da önemlisi bir değerimiz var: 
“Büyük Bir Aile” olmak... Biz 
4 fabrikamızda toplam 1600 
çalışanımız ve aileleriyle çok 
büyük ve onurlu bir aileyiz. 
Maxion Jantaş bir çınar edasıyla 
50’nci yılını kutluyor. Maxion 
Jantaş’tan doğan Maxion İnci 
Çelik 25 yıllık tarihiyle Jantaş’ı 
takip ediyor. Maxion İnci 

Çelik’ten doğan, ailemizin en 

küçük ama hızlı büyüyen şirketi 

Maxion İnci Alüminyum ise 

12’nci yılını kutluyor.” dedi.

Zaim sözlerine şöyle devam etti: 

“Bir yılı daha, başarı ile hem 

büyüyerek hem de gelişerek 

tamamladık. Her alanda birçok 

farklı rekor kırdık, birçok yenilik 

gerçekleştirdik. Gelişimimizi 

ve büyümemizi sürdürdük. İlk 
defa 2017’de Maxion Türkiye 
Operasyonları olarak 10 milyon 
janttan fazlasını ürettik. Toplam 
ihracatımız yaklaşık 300 milyon 
dolara ulaştı. Tüm Maxion 
Wheels grubu hatta tüm küresel 
jant sektörü için örnek olmayı 
bu yıl bir kez daha başardık. 
Bu muhteşem ailenin bir ferdi 
olmaktan gurur duyuyorum.”
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MUSTAFA ZAİM: EGE BÖLGESİ DÜNYANIN 
TESCİLLİ JANT ÜRETİM MERKEZİ OLDU
2017’de tarihinde ilk defa 10 
milyondan fazla jant üretimi 
gerçekleştiren Maxion İnci ve 
Maxion Jantaş, 2018’de 11 
milyon jant üreterek, 400 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi 
ve Türkiye ekonomisine katma 
değer yaratmaya devam etmeyi 
hedefliyor. Dünyanın en büyük 
jant üreticisi Brezilyalı Maxion 
Wheels Grubu ile İnci Holding 
iştiraki şirketler, Manisa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yer alan dört 
fabrika ile 50’den fazla ülkeye 
jant ihracatı gerçekleştiriyor ve 
yarattıkları istihdam ile de ülke 
ekonomisine katkıda bulunuyor. 

Maxion İnci ve Maxion Jantaş 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Zaim, jant üreterek bölgesine 
yatırıma başlayan İnci Holding’in 
Ege’ye örnek olduğunu söyledi. 
Zaim şöyle konuştu:

“Ege bölgesinde jant üretimine 
başlayarak bizden sonraki 

Mart 2018’de Brezilya’da 

gerçekleştirilen Global Maxion 

Team Awards Ödülleri’nde, 

toplam 3 kategoride 9 ödül 

verildi. Maxion Türkiye 

Operasyonları 9 ödülün 3’ünü 

Türkiye’ye getirdi.  Yarışmaya 

katılan 4 ekip Maxion Türkiye 

Operasyonları’nı başarıyla 

temsil etti. 15 kez ardışık şekilde 

sunum yapan ekipler ödüllerle 

geri döndüler.

Alınan Ödüller:

NWT Support/Admin (Destek 

ve İdari Süreçler Doğal 

Çalışma Ekipleri) kategorisinde 

GoldMould ekibi ve JAWS 

Kalıp Bakım ekibi 1.lik ödülü 

kazandı ve 1.liği Sedalia Process 

Engineering ekibiyle paylaştı. 

NWT Production (Üretim Doğal 

Çalışma Ekipleri) kategorisinde 

Şimşek ekibiyle JAWS Talaşlı 

İmalat ekibi 1.lik ödülünü aldı. 

Ay yıldız ekibiyle JANTAŞ 1.Hat 

Kasnak Üretim ekibi 3.lük 

ödülünü aldı. 

yatırımlara örnek olduk. Sonuçta 
burada bir bilgi birikimi oluştu. 
Manisa ve İzmir artık Avrupa’nın 
jant üretim merkezi haline geldi. 
Ege Bölgesi dünyanın jant üretim 
merkezi olarak tescillenmiş 
durumda. Bu markalaşmaya 
öncülük etmekten ve Türkiye’nin 
en büyük sanayi kuruluşları 
arasında yer almaktan 
gurur duyuyoruz. Ülkemize 
güveniyoruz ve hem ülkemizi 
hem de şirketimizi daha da 
kalkındırmak adına canla başla 
çalışıyoruz.” 

Maxion İnci ve Maxion Jantaş’ın 
yatırımlarına devam edeceğini 

vurgulayan Zaim: “Sadece 
son iki yılda 220 kişiden 
fazla istihdamla ve bugün 
toplamda 1.700 çalışanıyla, 
şirketlerimiz, ekonomimize 
sağladıkları katkının yanı sıra 
yurt dışında Türkiye’nin marka 
değerini yükseltmeye devam 
edecektir. Sürdürülebilir 
büyüme hedeflerimizi tek tek 
gerçekleştirdiğimiz bugünlerde 
İSO’nun listesinde üst sıralarda 
yer almanın gururunu yaşıyoruz. 
Kalitemiz ve liderliğimiz ile 
Manisa’ya, İzmir’e, Ege’ye ve 
Türkiye’ye fayda sağlamak için 
çalışmaya devam edeceğiz.” 
dedi.

MAXION İNCİ VE MAXION JANTAŞ

Maxion İnci, İSO 500 listesinde 14 basamak yükselerek 
115’inci sıraya yerleşti. Maxion Jantaş ise 40 basamak 
yükselerek 380’inci sırada yerini aldı. Maxion İnci ve 
Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, 
“Ege Bölgesi dünyanın tescilli jant üretim merkezi oldu. Biz 
de bu büyümenin lokomotifi olmaktan gurur duyuyoruz” 
dedi.

MAXION TÜRKİYE OPERASYONLARI
GLOBAL’DE ÖDÜLLERİ KAPTI
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MAXION İNCİ JANT GRUBU’NDA AİLE ŞENLİĞİ 

Maxion İnci Jant Grubu’nda 
geleneksel hale gelen Aile 
Şenliği etkinliği bu yıl da 
festival havasında geçti. Üretim 
işletmelerinde, çocukların 
ailelerinin çalıştığı yeri görmeleri 
ve ailelerinin iş yerinde 
güzel bir gün geçirmeleri 
amacıyla düzenlediği etkinlik 
Sefa Doğanay’ın taklitleriyle 
renklendi. Sırasıyla 50, 25 ve 

12’nci yıllarını kutlayan Maxion 
Jantaş, Maxion İnci Çelik ve 
Maxion İnci Alüminyum’da 
etkinliğe katılan toplamda 1800 
çalışan aileleriyle keyifli bir 
hafta sonu geçirdi.
Etkinlikle ilgili açıklama yapan 
Maxion Türkiye Operasyonları 
Genel Müdürü Hakan Ünlü, 
“Dünyanın en büyük jant 
üreticisi Maxion Wheels ve 

MAXION İNCİ VE MAXION JANTAŞ

İnci Holding olarak her zaman 
büyük bir aile olduğumuzu 
vurguluyoruz. Aile olmak; 
paylaşmak, kendimizi güvende 
hissetmek, gelişmek ve 
tamamlanmak demektir. Biz de 
Maxion İnci Jant Grubu olarak 
bu noktadan hareketle birçok 
etkinliğimize ek olarak her yıl 
‘Geleneksel Aile Şenliği’ adı 
altında fabrikalarımızda bir 

araya geliyoruz. Şenliklerimizde 
birbirimizi daha yakından tanıma 
imkanı yakalamanın yanı sıra 
ailelerimizle, çocuklarımızla 
birlikte eğlenerek yaza merhaba 
diyoruz. Bu ailenin bir parçası 
olmanın ayrıcalığını hissettiğimiz 
bu ve benzeri organizasyonları 
önümüzdeki yıllarda da 
düzenlemeye devam edeceğiz.” 
dedi.

Maxion İnci Alüminyum, Maxion İnci Çelik ve Maxion Jantaş fabrikaları, 
MOSB’nin düzenlemiş olduğu 5. Masa Tenisi Turnuvası’na üç ayrı takım 
olarak katıldı. Toplamda 22 takımın mücadele ettiği turnuvada, Maxion 
İnci Çelik takımı gösterdiği büyük başarı ile üçüncülük kupasını almaya 
hak kazandı. 
Dereceye giren takımlar sıralaması:
1. Vestel San. Ve Tic. A.Ş. (Keyf Takımı)
2. Valfsel Armatür San. A.Ş. 
3. Maxion İnci Jant San. A.Ş. (Çelik)
4. Vestel San. Ve Tic. A.Ş. 

MAXION İNCİ ÇELİK MASA 
TENİSİ TURNUVA ÜÇÜNCÜSÜ

MAXION TÜRKİYE 
OPERASYONLARI KARİYER 
ZİRVESİ’NDE

Maxion Türkiye Operasyonları, 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ), Dokuz Eylül Üniversitesi 
(DEÜ), Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kariyer 
Zirveleri’ne stant açarak katıldı. 
Kariyer zirvelerinde iş ve staj 
mülakatları, atölye çalışmaları, 

örnek olay çalışmaları, sunumlar 

ve Tea&Talk etkinlikleri 

düzenlendi. Zirvelerde, standa 

olan ilgi oldukça fazlaydı. 

Yapılan görüşmelerde üniversite 

öğrencileri, Maxion Türkiye 

Operasyonları fabrikalarını 

yakından tanıma fırsatı buldu.  
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MAXION İNCİ KALDER
19. MAS’IN ANA SPONSORU

YÜZME YARIŞI’NDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Maxion İnci Jant San. A.Ş.’nin ana 
sponsorlarından olduğu Türkiye 
Kalite Derneği (KALDER) İzmir 
Şubesi, 19. Mükemmelliği Arayış 
Sempozyumu’nu 10-11 Mayıs 
2018 tarihleri arasında İzmir 
Hilton Oteli’nde gerçekleştirdi. 
Maxion Türkiye Operasyonları 

Maxion İnci Çelik fabrikası 
Kalıphane ve Yatırımlar Müdürü 
Özay Göksu, İTÜ Maslak 
Kampüsü’nde gerçekleştirilen 
“İstanbul Corporate Games” 
yüzme yarışlarına Maxion 
Türkiye Operasyonları 
sponsorluğunda katıldı. Göksu, 
200m serbest yüzme yarışı 
kategorisinde ikinci olma 
başarısını gösterdi.  

Genel Müdürü Hakan Ünlü, 

11 Mayıs’taki ‘Bu Sistemler 

Nereye Gidiyor?’ adlı oturumda 

konuşmacı olarak yer aldı. 

Sempozyum boyunca Maxion 

İnci ve Maxion Jantaş standı 

oldukça ilgi gördü. 

ANADOLU’DAN ÖĞRENCİLER, 
MAXION İNCİ ALÜMİNYUM’U 
ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanlığı tarafından 
yürütülen “Biz Anadolu’yuz” 
Projesinde, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgeleri’ndeki 21 ilden 
seçilen 15 yaş ve altı, 50.000 
katılımcının ülkenin farklı illerini 
gezeceği proje kapsamında 
Maxion İnci Alüminyum fabrikası, 
Elazığ’dan gelen 150 öğrenciyi 
Manisa Valiliği ve Manisa 
Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) 
işbirliği ile fabrikada misafir etti. 

Öğrencilere önce bir sunumla 
şirket tanıtımı yapıldı. Ardından 
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi 
alan öğrenciler, Maxion İnci 
Alüminyum fabrikasını gezdi. 
Projenin amacı; başarılı ve 
ihtiyaç sahibi, şehit, gazi çocuğu 
ve kırsal kesimde okuyan 
sosyo-ekonomik durumları 
düşük öğrencileri fabrikaları 
gezdirerek farklı bakış açıları 
kazandırmaktır. 

Maxion Türkiye Operasyonları 
Basketbol Takımı, 2017 yılının 
finalisti Vestel ile yapmış olduğu 
maçı 70-68 kazanarak ilk defa 
katılmış olduğu AEGEAN LEAGUE 
2018 Spring Cup İzmir Kurumsal 
Basketbol Ligi’ni 3’üncü olarak 
tamamladı. 

İNOVATİF ÖĞRENCİLER MAXION 
MAXION İNCİ ALÜMİNYUM ’U 
ZİYARET ETTİ 
Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nın 

sponsor olduğu İnovatif Fikirler 

Fuarı sonrasında dereceye 

giren yaklaşık 30 kadar öğrenci 

(İlkokul-Ortaokul-Lise) Endüstri 

4.0 çalışmalarının başladığı 

Maxion İnci Alüminyum 

Fabrikası’nı ziyaret etti.   Şirket 

tanıtım sunumunun ardından İSG 

eğitimi verildi. Kişisel Koruyucu 

ekipmanların dağıtımının 

ardından fabrika gezisi yapıldı. 

MAXION TÜRKİYE 
BASKETBOL TAKIMI
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MAXION İNCİ’YE “YILIN İMALATÇISI” ÖDÜLÜ

Türkiye otomotiv sektörünün 
lideri Ford Otosan, küresel bir 
oyuncu olarak dünya pazarında 
büyük başarı elde etmesinde 
önemli katkılar sağlayan 
imalatçılarıyla bir araya geldi. 

“İmalatçı Başarı Ödülleri”nin 
verildiği özel etkinlikte 20 yıldan 
uzun süredir Ford Otosan’ın 
imalatçılarından biri olan 
Maxion İnci, gümüş dalda ‘Yılın 

İmalatçısı’ ödülünün sahibi oldu.

Zaim: Aldığımız ödüller işimizi 
doğru yaptığımızın kanıtıdır

İş ortakları ve yarattıkları katma 
değeri artırmak için sürekli 
çalıştıklarını belirten Maxion 
İnci ve Maxion Jantaş Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Zaim 
ödülle ilgili yaptığı açıklamada 
“Müşteri beklentilerini 
odağımızda tutarak, süreç 

MAXION İNCİ VE MAXION JANTAŞ

iyileştirme, inovasyon ve 
teknoloji yatırımlarımızla fark 
yaratmanın gururunu yaşıyoruz. 
Kalite konusundaki sürekliliğimiz 
ve müşterimizle ortak ürün 
geliştirme sinerjimiz, yıllardır 
sürdürdüğümüz işbirliğimizi 
daha da güçlendiriyor. Sektörün 
ürün, kalite ve çeşitlilik 
beklentilerini en üst düzeyde 
karşılamak için yaptığımız 
çalışmaların en büyük karşılığı 

olan bu ödüller işimizi doğru 

yaptığımızın kanıtıdır. 

Ürünlerimizi dünyanın birçok 

noktasına ihraç ediyoruz. 

İhracattaki başarımız ile 

birlikte tedarik alanında da 

Avrupalı rakiplerimizin bir 

adım önündeyiz. Ekibimizin 

motivasyonunu artıran bu 

ödüller sayesinde daha büyük 

başarılar elde edeceğiz.” dedi.

MAXION JANTAŞ 6. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNLERİ
Maxion Jantaş 6. İş Sağlığı ve Güvenliği etkinliği 

Manisa Sanayi ve Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. 

Organizasyonda, akılda kalıcı olması ve canlılık 

katması amacıyla, İş Güvenliği uygulamalarının 

ve eğitimlerinin bulunduğu bir tiyatro gösterisi 

sergilendi. İş Güvenliği konusuna çok önem veren 

ve riskleri sıfıra indirmek isteyen Maxion Jantaş, 

her yıl olduğu gibi bu yıl da bir farkındalık oyununa 

sahnede yer verdi. Etkinlik sonuna doğru "Slogan 

Seç" yarışması yapıldı ve en iyi slogan birinci seçildi. 

Yarışmaları kazanan çalışanlar, ödüllendirildi. 
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MAXION İNCİ VE MAXION JANTAŞ

MAXION JANTAŞ’TAN  DÜNYANIN EN HAFİF JANTI

MAXION TRO MMO 4. KAIZEN ETKİNLİĞİ’NDE

Avrupa’nın en büyük jant 
üreticisi

Avrupa’nın önde gelen otobüs 
üreticileri Mercedes, MAN, 
Scania ve Volvo’nun uzun 
yıllardır global jant tedarikçisi 
olduklarını ve 5 kıtada 
60’dan fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştirdiklerini vurgulayan 
Maxion İnci ve Maxion Jantaş 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Zaim: “Avrupa’nın 
en büyük jant üreticisi olarak 
yeni geliştirdiğimiz jantlarımızı 
ve geniş ürün yelpazemizi 
Balkanlar, Ortadoğu, Türkî 
Cumhuriyetler ve Afrika’nın en 
saygın fuarı olan Busworld’de 
müşterilerimize sunuyoruz. 
Dünyanın en hafif ağır vasıta 
ticari jantlarını tedarikçilerle 

Maxion Jantaş; Kobetsu 
Kaizen'de "Üretim Verimliliği" 
kategorisinde Engin Özkeklik 
liderliğindeki Yağla, Önce 
Sonra Kaizen'de "İş Güvenliği" 
kategorisinde Hamza Anik 
liderliğinde Tansiyon, "Enerji 
Verimliliği/Çevre Yönetimi" 
kategorisinde Kemal Kıvılcım 
liderliğinde Kumbara, "Üretim 
Verimliliği" kategorisinde Hasan 
Hüseyin Çınar liderliğinde EF.İB.
EM ile toplamda 4 iyileştirme 
çalışmasıyla yer aldı. 

teknik olanaklar ve teknikler 
kullanılarak tasarlanıyor. 
Ürettiğimiz jantlar kendi 
segmentinde dünyadaki en 
hafif çelik ağır vasıta jantları. 
Bu sayede yakıt tüketimine 
pozitif etki yaratarak son 
kullanıcıya; CO2 emisyonunun 
azaltılmasıyla birlikte de çevreye 
katkı sağlıyoruz. Tüm yeni 
tasarımlarımızın, dünya üzerinde 

çok az sayıda bulunan test 

makinaları ve ölçüm cihazlarıyla 

kontrolü yapılarak, can güvenliği 

en ön planda tutuluyor. Bununla 

birlikte, en son teknoloji 

kullanılarak ürettiğimiz 

jantlardaki düşük salgı-yalpa 

değerleri, son kullanıcıya yüksek 

sürüş konforu ve emniyet olarak 

yansıyor.” diye devam etti.

atık lastik miktarı azalırken, 

bariyerler için iç kaynaklar 

kullanıldı. Proje ekiplerinin 

projeleri hakkında bilgi aktardığı, 

en iyi uygulamaların paylaşıldığı 

etkinlik oldukça keyifli ve verimli 

geçti. 

Maxion Jantaş, son teknolojiyle geliştirdiği yeni jantlarını 
otobüs sanayinin merakla beklenen Otobüs Endüstrisi 
ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı, Busworld Turkey 
2018’de ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Endüstri 
Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu tarafından 
düzenlenen 4. Kaizen Paylaşımları Etkinliği’ne Maxion 
Jantaş, Maxion İnci Çelik ve Maxion İnci Alüminyum da 
katıldı. 

buluşturmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Busworld Turkey, 
otobüs endüstrisinin 
geliştirilmesi ve yeni iş 
imkânları sunma konusunda 
bizlere yeni vizyon açıyor. 
Sektörün lider konumunda 
ve global oyuncularından biri 
olarak teknolojik ve inovatif 
yeniliklerimizi paylaşmak, 
sektördeki gelişmeleri takip 
etmek açısından bu fuarlara 
katılımı önemsiyoruz.” dedi.

Zaim: Dünyadaki en hafif çelik 
jantı üretiyoruz

Zaim sözlerine, “Jantlarımız, ana 
otomotiv sanayi firmalarının 
taleplerine uygun olarak, en 
hafif ve en yüksek dayanımı 
sağlayacak şekilde, en güncel 

Maxion İnci Çelik de, Kobetsu 
Kaizen'de "Üretim Verimliliği" 
kategorisinde Harun Pala 
liderliğindeki Montaj 1 Hattı 
Davranışsal Risklerin Azaltılması 
projesi ile yer aldı.

Maxion İnci Alüminyum ise 
Önce Sonra Kazien’de "Enerji" 
kategorisinde HSE departmanı 
önderliğinde Atık Lastikler 
projesi ile yer aldı. Bu proje 
ile çıkan atık lastikler bariyer 
koruyucu olarak değerlendirildi. 
Böylece bertaraf için gönderilen 
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MAXION JANTAŞ BETON İZMİR FUARI’NIN YILDIZI OLDU

Maxion Jantaş dünyanın en 
hafif jantını üretti

1968 yılından beri yüksek 
kalitede jant üretimi 
gerçekleştirdiklerini belirten 
Maxion İnci ve Maxion Jantaş 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Zaim: ürettikleri yüksek 
kalitedeki jantları dünyanın 5 
kıtasında 60’dan fazla ülkesine 
ihraç ettiklerini vurguladı. 

Maxion Jantaş’ın Türkiye jant 
sektörünün sürükleyici motoru 
olduğunu vurgulayan Zaim: 
“Dünya kalitesinin üstünde 
bir standartta ürettiğimiz 
jantlarımız bugün Balkanlar’dan 
Ortadoğu’ya, Avrupa’dan 
Afrika’ya kadar uzanan geniş 
bir coğrafyada tercih ediliyor. 
Sektörün lider oyuncusu olmanın 
verdiği sorumlulukla yaptığımız 
inovasyon çalışmalarımız 
neticesinde bugün dünyanın 
en hafif ve en yüksek dayanımlı 

gayret ediyoruz.” dedi. 
Türkiye’nin, yaklaşık 80 milyon 
metreküp hazır beton üretimi 
ve üretici sayısı ile Avrupa’da 
en fazla hazır beton üreten ülke 
olarak birinci sırada olduğunu 
söyleyen Zaim, ülkemizin 300 
milyon ton agrega üretimi ile 
de Avrupa sıralamasında üst 
basamaklarda yer aldığını 
belirtti. 

Fuarda teknolojik gelişmeleri 
yakından takip etme fırsatı  
Sektörün tüm ihtiyaç ve 
yeniliklerini toplu olarak 
inceleme ve alım yapabilmeye 
olanak sağlayan Beton İzmir 
Fuarı, ziyaretçilerine hazır beton, 
agrega ve inşaat sektörlerindeki 
son teknolojik gelişmeleri 
yakından takip etme fırsatı 
sundu.

kamyon jantlarını tedarikçilerle 
buluşturuyoruz. Sektöre 
kazandırdığımız yenilikleri 
paydaşlarımızla buluşturabilmek 
için “Beton İzmir” gibi saygın 
fuarlarda yer almaya gayret 
ediyoruz. Temennim bu ve 
benzeri fuarlarının sayısının 
artarak devam etmesidir” dedi.

Zaim: Ürettiğimiz jantlar 
çevreye fayda sağlıyor

Jant üretiminde sektör 
dinamiklerini ve beklentilerini 
dikkate alarak hareket ettiklerini 
belirten Zaim: “Jantlarımız, ana 
otomotiv sanayi firmalarının 
taleplerine uygun olarak, en 
hafif ve en yüksek dayanımı 
sağlayacak şekilde, en güncel 
teknik olanaklar ve teknikler 
kullanılarak tasarlanıyor. 
Jantlarımızı hafifleştirerek 
araçların daha az yorulmasına 
ve yakıt tasarrufuyla birlikte 
CO2 emisyonunun azaltılmasına 

MAXION İNCİ VE MAXION JANTAŞ

Orman Haftası’nda Maxion İnci 
Alüminyum Fabrikası çalışanları, 
fabrikaya 75 selvi ağacı ve 25 
meyve ağacı dikti. Her işletmenin 
sosyal sorumluluklarını 
gerçekleştirmesi gerektiğine ve 
geleceğe bırakılan en önemli 

miraslardan birinin çevre 

olduğuna inanan Maxion İnci 

Alüminyum, her yıl düzenli 

olarak fidan dikmeye ve çevreye 

katkıda bulunmaya devam 

ediyor.  

ORMAN HAFTASI’NDA
MAXION İNCİ ALÜMİNYUM’DAN 
100 FİDAN

MAXION İNCİ ALÜMİNYUM TAYSAD 
İK ÇALIŞMA GRUBU’NU AĞIRLADI

Maxion İnci Alüminyum Fabrikası, Taşıt Araçları Tedarik 
Sanayicileri Derneği (TAYSAD)’nin Endüstriyel İlişkiler ve İnsan 
Kaynakları Çalışma Grubu’nu ağırladı. Çalışma Grubu’nun 
ilk toplantısında şirket tanıtım sunumu ve fabrika gezisi 
gerçekleştirildi. Ardından yapılan toplantı oldukça verimli geçti. 
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İÇİMİZDEN BİRİ

Merhaba Niyazi Bey sizi daha 
yakından tanıyabilir miyiz?

1 975 Aydın, Söke 
doğumluyum. İlkokulu 
Söke’de okuduktan sonra 
ortaokul ve lise eğitimimi 

İzmir Özel Türk Lisesi’nde 
tamamladım. Daha Sonra Dokuz 
Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Çalışma Eko-
nomisi ve Endüstri İlişkileri bölü-
münü bitirdim. 11 yıldan fazla 
süredir İnci Holding bünyesinde 
çalışıyorum. 8 Yaşında Paşa 
adında bir oğlum var.

Uzun süredir ISM Minibar 
bünyesindesiniz. Bu süre 
içerisinde çok büyük başarılara 
imza attınız. Bu başarıların 
gerçekleşmesinin sizin için bir 
sırrı var mıdır?

ISM için doğru hedef, doğru 
strateji, doğru ekip, başarıyı 
getirdi. Bu başarıyı sürdürülebilir 
kılmak ve gerçekleşen değişime 
adapte olabilmek, içeride ve 
dışarıda algıları doğru yönetmek 

işin zor tarafı idi. Şu ana kadar 
bunu başaran yine ekip oldu. 
Önümüzdeki yıllarda ISM'yi 
ihracatı dışında birçok ülkede 
yerel ofisleri olan global 
operasyonları ile büyüyen 
bir şirket haline getirmeye 
çalışıyoruz. Bu hedefe daha 
kısa zamanda ulaşabilmek için 
organik büyümemizi inorganik 
büyüme ile desteklememiz 
gerekiyor. Bunun için de elbette 
çalışmalarımız ve stratejik 
bir yol haritamız var.Bu ekip 
ile  hedefimize ulaşacağımıza 
inancım tam. 

Çalışanlarınızla iletişiminizin 
iyi olduğunu biliyoruz.  Bu 
konuda diğer yöneticilere ve 
çalışanlara tavsiyeleriniz olur 
mu?

Güçlü iletişimin ana kaynağının 
‘samimiyet’ olduğunu 
düşünüyorum. Elbette açıklık, 
şeffafflık ve adalet ile de 
desteklenmesi gerek. Ast,üst 
ilişkisinden önce hepimiz iş 
arkadaşıyız. Birlikte çalıştığımız 
ekipler çok genç, ISM'de 
Millennials (Y kuşağı) çalışan 
oranı 68%. Bu kuşak ile 
iletişiminizin net ve gerçekler 
üzerine kurulu olduğundan 
emin olmak zorundasınız. 
İşi bir şekilde eğlenceli hale 
getirmelisiniz. Etkin bir dinleyici 
olmak da çok önemli.

İş kariyeriniz dışında neler 
yapıyorsunuz? Var mı tutkunu 
olduğunuz bir şey? Hobileriniz 
ve vazgeçemedikleriniz 
nelerdir?

En büyük tutkum motosiklet. 
Motor kullanmak benim için 
bir terapi gibi. Herhangi bir 
yere giderken gördüğüm tali 
bir toprak yola gidip yeni yerler 
keşfetmeyi çok seviyorum..
Spor benim için hayatımın 
her döneminde çok önemli 
oldu. Uzun yıllar basketbol 

ISM MİNİBAR GENEL MÜDÜRÜ NİYAZİ ŞENCAN:

“İŞİNİZİ EĞLENCELİ HALE GETİRMELİSİNİZ... ”

oynadım. Hala haftada 3 gün 
düzenli olarak spor yapmaya 
çalışıyorum. Kış aylarında 
oğlumla kayak yapmayı çok 
seviyorum. Onun dışında serbest 
dalış avcılığı da fırsat buldukça 
zaman ayırmaya çalıştığım bir 
spor. 

Diğer yandan müzik de zaman 
ayırmaya çalıştığım bir dal. Uzun 
yıllardır gitar çalıyorum ancak 
çok yetenekli sayılmam.

İş hayatına yeni atılacak 
gençlerimize tavsiyede 
bulunmak ister misiniz?

Son yıllarda yeni mezunların 
özgeçmişlerini incelediğimizde 
bir standartlaşma olduğunu 
görüyoruz. Çift anadal, sonrası 
yüksek lisans, muhtemel bir  
Erasmus veya “Work and Travel” 
tecrübesi, en az iki yabancı 
dil.. Bu adayları kağıt üzerinde 
ayırmamızın bir yolu yok. 
Kendilerini ön plana çıkaracak 
diğer adaylardan faklı kılacak 
nitelikler kazanmaları gerek. Bir 
başka ifade ile standardın dışına 
çıkmalılar.

Dolayısıyla IQ kadar hatta 
daha da çok EQ’nun değerli 
olduğunu düşünüyorum. Adaylar 
ile görüşmelerimde daha çok 
hayata bakışlarını anlamaya 
çalışırım, sosyal hayatlarındaki 

aktiviteleri üzerine konuşurum, 
iş yeri dışındaki kişiliklerini ve 
ilişkilerini anlamaya çalışırım.

Diğer yandan ne yapmak 
istediklerini gerçekten bilmeliler. 
Bu noktada şirketlere gidip iş 
hayatının gerçeklerini, yapmayı 
istedikleri işlerin gerçekte nasıl 
yapıldığını görmelerini öneririm. 
Hayaller ile gerçekler her zaman 
örtüşmüyor…

Sizce her çalışanda olması 
gereken bir özellik var mıdır?

Finansal farkındalık. İş 
yerinde her ne yapıyor ise 
yapsınlar yaptıkları işin şirketin 
finansal tablolarına etkilerini 
muhakkak bilmeliler. Benim 
kariyer basamaklarını hızlı 
tırmanmamdaki en önemli etken 
güçlü iletişimimin yanı sıra 
finansal okur yazarlığım oldu. 

Diğer yandan sorumluluk 
alma ve bu sorumluluğu 
yerine getirmek için inisiyatif 
kullanmaktan kaçmamak çok 
önemli. Ancak kimse kimseye 
inisiyatif kullanma hakkı vermez, 
bu hakkı almayı becerebilmek 
gerekiyor..

İş hayatınızda sizi motive eden 
şeyler nelerdir?

Ben kişisel motivasyonu çok 
yüksek biriyim. İş hayatındaki 
başarılar yeni mücadeleler 
beni her zaman motive etmiştir. 
"Denemekten vazgeçmediğin 
sürece yenilmiş sayılmazsın." 
mottosu başarısız olduğumuz 
veya planladığımız gibi gitmeyen 
işlerde faklı bakış açıları 
ve yaklaşımlarla en baştan 
başlamak için beni hep ayakta 
tutar. Bir işi başaramadığımda ya 
da bir hedefe ulaşamadığımda 
her şeyi yapmış, her yolu 
denemiş olmaktan emin olmak 
isterim.
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GEZİ

Serap Manisalı • İnci Holding  İnsan Kaynakları Müdürü

BALİ _ TANRILAR ADASI 
“BURADA KÖTÜ RUHLAR KÖŞELERİ DÖNEMEZ”

H
ayat orada bir 

ritüel. Endonezya' 

nın en popüler 

adası. Adanın 

anlamı "Huzur ve Barış". 

Adaya indiğiniz andan itibaren 

insanların sıcaklığı ve güler yüzü 

etrafınızı çevreliyor ve bir daha 

bu diyardan sizi ayrılmayacak 

hale getiriyor. Benim için 

anlamı daha da büyük. Bu 

adayı ruhumun toprağı olarak 

özetliyorum. Zor anlarımda 

rahatlayabilmek için ise sadece 

adanın bir köşesini veya güler 

yüzlü insanlarını düşünmem bile 

yeterli. 

Ada aynı zamanda “Tanrılar 

Adası” olarak da biliniyor. 

Özellikle Ubud bölgesinde 

olmak üzere yaklaşık 3000 tane 

tapınak var ve herkesin evinin 

içinde kendine ait ayrı bir sunağı 

var. 

İlham verici gerçek bir hikâyeye 

dayanan, insanın kendini serbest 

bırakıp dünyayı görmesinin 

gerçekten de birden fazla yolu 

olduğunu gösteren “Eat Pray 

Love/Ye Dua Et Sev” kitabının, 

SEV bölümü, içsel huzur ile aşkın 

dengesini anlamlandıran olarak 

burada karşımıza çıkıyor.

Adada Sizi Bekleyen Süprizler

Yemyeşil pirinç tarlalarının eşsiz 

düzeni ile kartpostal görünümlü 

manzaralara hayran kalacaksınız!

Kadim Hindu geleneklerin 

gölgesinde süren rengarenk 

bir yaşamın varlığı size 

büyüleyecek. 

Ve Ubud 

Sayısız türde bitkilerin ve 

çiçeklerin yer aldığı botanik 

bahçeleri, tropikal meyve ve 

sebzelerin bulunduğu bahçeler, 

daha önce adını ve ötüşünü 

duymadığım kuş türleri, uçan 

tilkiler, maymun ormanı ve eski 

tapınaklar… Gerçekten sıradışı ve 

muazzam bir yer!

"Kötü ruhlar köşeleri dönemez" 

Tüm sokaklar ve evlerin çevresi 

sur duvarları ile çevrili sebebi ise 

kötü ruhların köşeleri dönemez 

olması imiş. Her tapınak ve 

neredeyse evin önünde korkunç 

suratlı heykeller var. İnanışa 

göre, bu heykeller kötü ruhları 

korkutup kaçırıyorlar. Bu sayede 

tapınaklar ve evler kötü ruhların 

saldırılarından korunmuş oluyor.

Veee tabi egzotik yemekleri…

Uzakdoğu yemekleri bize her ne 

kadar uzak görünse de öncelikle 

şunu söyleyelim ki Bali’de 

kesinlikle aç kalmazsınız. Eğer 

aranız Uzakdoğu yemekleri ile 

yoksa bile, Bali tam bir noodle 

cenneti. Ekmek yok onun yerine 

lapa pirinç var. 

Buralarda pirinç çok değerli… 

Hatta o kadar değerli ki, 

alınlarının ortasına kutsal pirinci, 

su ile sabah seremonisinde 

yapıştırıyorlar. Düşene kadar 

da orada kalıyor. Zaten tanrılara 

sunulan yemeklerde de özellikle 

pirincin olduğunu göreceksiniz.

Bali cennetten bir köşe gibi 

adeta, gittiğinizde sizi büyüsüyle 

kaplayacak…
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İNCİTAŞ

İNCİTAŞ BAHARA
MERHABA DEDİ!

23 Mart 2018 tarihinde İncitaş 

çalışanları, İnci Holding Yönetim 

Kurulu Üyesi Perihan İnci ve 

Erkut Uludağ, İncitaş Yönetim 

Kurulu Üyesi Hasan Egeli ile 

akşam yemeğinde buluştu. 

Yoğun ve dinamik bir kış 

dönemini geride bırakan İncitaş 

ekibi için bahara merhaba 

niteliği de taşıyan akşam yemeği, 

neşeli anlar ve hoş sohbetlerle 

noktalandı.

İNCİTAŞ SOLAR AKÜ BAYİLERİ 
İLE GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR!

İncitaş ekibi ve İncitaş 
Yönetim Kurulu üyesi Hasan 
Egeli’nin de katılımıyla 5 Nisan 
2018 tarihinde gerçekleşen 
organizasyonda, İncitaş 
bünyesine yeni katılmış olan 
solar akü bayileri ilk kez bir 
araya geldi. İncitaş’a güç 
katacak olan yeni solar akü 

bayileri ile İncitaş’ın geçmişten 
günümüze başarıları ve yeni 
dönemdeki stratejik hedefleri 
konusunda bilgilendirme 
toplantısı gerçekleşti. Keyifli bir 
akşam yemeği ile noktalanan 
programda, geleceğe yönelik 
solar akü pazarındaki öngörüler 
paylaşıldı. 

İNCİTAŞ SOLAREX
İSTANBUL FUARI’NDA! 

Solarex Fuarı; yaşamımızdaki 
ürünlere hayat veren 
güneş teknolojilerine 
yönelik çözümlerin bir 
arada sergilendiği, nitelikli 
ziyaretçisiyle her yıl daha da 
büyüyen, güneş sektörünün 
yatırımları için bölgesinin en 
çok tercih edilen ticari buluşma 
noktası olarak biliniyor. 

Bu yıl 10.’su düzenlenen Solarex 
İstanbul Fuarı, İstanbul Fuar 
Merkezi’nde 6 – 8 Nisan tarihleri 
arasında gerçekleşti. İncitaş 
da bu büyük organizasyonda 
ürünlerini bayileri Teknik 
Solar, Kaptan Solar, Suvpr ve 
Solarx ile sergilemiş olup, solar 
endüstrilerinin karar vericileriyle 
buluşma fırsatı yakaladı.

Doğa sporlarını geniş kitlelere 
yaymak, bu sporların sağlıklı 
bir biçimde ve doğaya zarar 
vermeden yapılmalarını 
sağlayarak çevre bilincini ve 
duyarlılığını geliştirmek amacıyla 
kurulmuş olan Şile Doğa Sporları 
Derneği’nin 13 Mayıs Pazar 

günü gerçekleştirdiği Off-Road 

yarışlarına İncitaş, Odyssey 

marka aküleriyle sponsor oldu. 

Zorlu etaplarla heyecanın 

doruğa çıktığı etkinlikte İncitaş, 

ürünleriyle dikkat çekmeyi 

başardı. 

SPONSORLUK ÇALIŞMALARI
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ISM

ISM MINIBAR GENEL MÜDÜRÜ 
NİYAZİ ŞENCAN TAİDER’DE 
KONUŞMACI OLDU!

TAİDER Aile İşletmeleri 
Derneği tarafından İstanbul’da 
düzenlenen “Kuzey Yıldızı: Aile 
Şirketlerinde Sürdürülebilirlik” 
panelinde özel davetle 
konuşmacı olarak yerini aldı. 
Panelde, aile şirketlerinin 
sürdürülebilir iş modelleri ve 
2017 yılında Kuzey Yıldızı Ödülü 
kazanan kurumların iyi örnekleri 
paylaşıldı. 

Geçtiğimiz yıl küçük ve orta 
işletmeler kategorisinde 
Kuzey Yıldızı Ödülü kazanan 
ISM Minibarı’ın Genel Müdürü 
Niyazi Şencan, sürdürülebilirlik 
çalışmaları konusunda bilgi 
paylaşımında bulundu. Şencan: 
"Özellikle istatistiksel olarak aile 

şirketlerinin yaklaşık %88'inin 3. 

nesli göremediğini göz önünde 

bulundurursak, şirketlerin bu 

konuda göstermeleri gereken 

hassasiyetin ne kadar önem arz 

ettiği bir kez daha anlaşılıyor. 

TAIDER’in aile şirketlerini 

bilinçlendirme konusunda 

yaptığı çalışmaları çok yakından 

takip ediyor ve destekliyoruz. 

Kuzey Yıldızı adı altında yol 

gösterici olma misyonunun 

bizlere yüklenmesinin getirmiş 

olduğu sorumluluğun da 

bilincinde ve heyecanında 

olduğumuzu belirtmek isterim." 

dedi.

ISM MINIBAR AİLESİ GELENEKSEL İFTAR 
YEMEĞİNDE BULUŞTU
ISM Minibar çalışanları ve aileleri, İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök’ün de katılımcı 
olduğu gecede Hasköy Butik Otel Restaurant'ta geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. 
Aileleri ile birlikte keyifli bir akşam geçiren ISM çalışanları, yılın diğer yarısı için motivasyon 
depoladı.
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YUSEN LOJİSTİK

2017 yılında, Yusen Logistics 
ile gücünü birleştirmesiyle 
kurulan Yusen İnci Lojistik, 
her yıl iki basamaklı rakamla 
sürdürülebilir büyümeye 
odaklandı. Yusen İnci Lojistik 
Genel Müdürü Hakan Meriç; 
lojistik, tedarik zinciri ve tedarik 
zinciri danışmanlık alanlarında 
hizmet verdiklerini söyledi. 
Meriç: ağırlıklı olarak Uzakdoğu, 
Avrupa, Rusya, Afrika, Ortadoğu 
ve Amerika ile Türkiye arasında 
uluslararası deniz, kara ve 
hava yolu taşıma ve depolama 
hizmetlerine ek olarak tedarik 
süreçlerinin iyileştirilmesi, 
yeni tedarik zinciri süreçlerinin 
kurgulanması ve uygulamaya 
geçirilmesi konusunda yönetim 
ve mühendislik danışmanlık 
hizmetlerinde bulunduklarım 
anlattı. Hakan Meriç: Yusen 
İnci Lojistik olarak özellikle 
uluslararası deniz, hava 
taşımasında ve destinasyon 
ülkedeki depolama ve dağıtım 
hizmetleri ile fark yarattıklarının 
altını çizdi. Meriç: "Tedarik zinciri 
ve sipariş yönetimi altyapımız 

ile aynı anda 100'den fazla 
tedarikçimiz ve web tabanlı 
yazılımlarımız ile internet 
ortamında konsolidasyon 
yaparak müşterilerimize zaman 
kazandırıp verimliliği arttırarak 
tasarruf sağlıyoruz." diye 
konuştu. 

"Sektör, 2020'ye kadar 120 
milyar dolar büyüklüğe 
ulaşacak" 

Lojistik sektörünün hem 
Türkiye'de hem de küresel 
ölçekte ekonominin lokomotifi 
konumunda bulunduğuna 
dikkat çeken Hakan Meriç, 
Türkiye'de 100 milyar dolar 
büyüklüğe sahip sektörün, 2020 
yılına kadar 120 milyar dolara 
ulaşmasının beklendiği bilgisini 
paylaştı. Kuruldukları tarihten 
itibaren her yıl iki basamaklı 
büyüme gerçekleştirdiklerini 
ve bunun sürdürülebilir olması 
için çalıştıklarım dile getiren 
Meriç: "Lojistikte inovasyon ve 
çözümlerimiz, kaliteli hizmet 
ve müşteri odaklılık görevimiz 
olacak." dedi. Türkiye'de çok 

sayıda global lojistik şirketinin 
bulunduğuna değinen Hakan 
Meriç, gerek dış ticaret 
hacmindeki artışın seyri; gerekse 
global markaların ihtiyaçları göz 
önünde bulundurulduğunda, 
bu alanda yapılacak çok işin 
bulunduğunu vurguladı. 
Türkiye'deki müşterilerin 
global pazardaki ihtiyaçları ile 
global müşterilerin Türkiye'deki 
ihtiyaçları için en çok tercih 
edilen ve en güvenilir çözüm 
ortağı olacaklarına inandıklarına 
vurgu yapan Meriç: "Yusen İnci 
Lojistik olarak, kalite ve değer 
beklentisi yüksek olan pazarda 
uluslararası ve yurt içi lojistik 
hizmetlerinde Türkiye'de beş 
lider lojistik hizmet sağlayıcısı 
arasında yer almayı planlıyoruz." 
ifadelerini kullandı. Firma olarak 
teknolojiye ve insan kaynağına 
yatırıma devam ettiklerini 
söyleyen Hakan Meriç, iş 
hacmi ve müşteri ihtiyaçlarım 
da göz önünde bulundurarak, 
lojistik altyapı sistemleri ve 
kontrat lojistiğine de yatırım 
yapacaklarını belirtti. Türkiye ile 

Japonya arasındaki ekonomik 
ilişkileri değerlendiren Hakan 
Meriç, 5 milyar dolara yaklaşan 
ticaret hacminde daha fazla 
söz sahibi olabilmek ve bunun 
miktarını artırabilmek için 
çalışmalar yaptıklarım aktardı. 
Meriç, bu kapsamda Türkiye'ye 
yatırım yapmak isteyen Japon 
firmalar ile Japonya'ya ihracat 
yapmak isteyen Türk şirketleriyle 
sürekli bilgi alışverişi içinde 
olduklarını söyledi. Türkiye ile 
Japonya arasında görüşmeleri 
devam eden ve ilk görüşmeleri 
2014 yılında başlayan Serbest 
Ticaret Anlaşması'nın her 
iki ülke için de umut verici 
olduğuna dikkat çeken Meriç, 
ticaretin artmasıyla birlikte 
lojistik ihtiyacının da artacağını 
vurguladı.

YUSEN İNCİ LOJİSTİK BÜYÜMEDE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HEDEFLİYOR! 

Yusen İnci Lojistik şirket 
yöneticileri uçuş simülasyonuna 
katıldılar. Simulasyonda takım 
çalışması, liderlik ve iletişim 
becerilerini test eden yöneticiler, 
sıradışı bir deneyimle bir araya 
geldiler. "Fly Your Mind- Zihnini 
Uçur” adı altında gerçekleşen 
program 2015 yılından beri yeni 

nesil yönetici eğitimi olarak 
dünya çapında kullanılıyor. 
Havacılık sektöründe kullanılan 
ilkeler, süreçler ve kurallar diğer 
sektörler için de ilham verici 
olabilir düşüncesiyle oluşturulan 
bu yeni deneyim, yönetim 
şekillerine de farklı bir bakış 
açısı kazandırıyor.

UÇUŞ SİMÜLASYONU
FLY YOUR MİND

Yılda 2 kez yapılan Yusen Lojistik CEE Ülkeleri (Polonya, Macaristan, 
Rusya, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye) İnsan Kaynakları toplantısı 22 
Mayıs tarihinde Türkiye’de yapıldı. İstanbul’da CEE Ülkeleri İnsan 
kaynakları çalışanlarının ağırlandığı organizasyonda Yusen İnci Lojistik 
iyi uygulamaları paylaşıldı.

YUSEN LOJISTIK CEE İNSAN 
KAYNAKLARI BULUŞMASI 
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

29



İNCİ AKADEMİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ – 
İNCİ AKADEMİ İŞ BİRLİĞİ
Üniversite ve sanayi iş 
birliğinin geliştirilmesi amacı 
doğrultusunda İnci Akademi 
ve İzmir Ekonomi Üniversitesi 
arasında imzalanan protokol 
çerçevesinde, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi İşletme Enstitüsü, 
İnci Holding ve grup şirketleri 
çalışanlarına farklı akademi 
programları kapsamında 
eğitimler vermeye başladı. 
İlk olarak Genç İnci programı 
için, İşletme Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Tarık Arıkan 
Saygılı’dan Finansal Tabloları 
Anlama ve Yorumlama eğitimi, 

Öğr. Gör. Berrin Yangınözü’nden 
İş ve Zaman Yönetimi eğitimi 
alarak başlayan çalışmada 
ilerleyen dönemlerde farklı 
eğitim başlıkları da katılımcılar 
ile buluşmaya devam edecek. 
Eğitim katılımcıları eğitim 
sonunda İşletme Enstitüsü 
katılım belgesine hak kazandı.

GELİŞEN LİDERLER PROGRAMI MEZUNİYETİ
10 Kasım 2017’de Maxion İnci 
çalışanlarından toplam 40, İnci 
Holding, İnci Aile Ofisi, İnci GS 
Yuasa ve ISM çalışanlarından ise 
20 katılımcıyla başlayan Gelişen 

Liderler Programı katılımcıları 
mezuniyetleri için 13 Nisan 
2018’de Maxion İnci Alüminyum 
fabrikasında bir araya geldi. İnci 
Vakfı Çocuk Orkestrası’ndan mini 

bir ekibin konseri ile başlayan 
mezuniyet programı, proje 
sunumları ve sertifika töreniyle 
devam etti. Program mezunları 
sertifikalarını İnci Holding 

GERİ BİLDİRİM EĞİTİMLERİ
PYS2 (Projelerle Yönetim 

Sistemi – Performans Yönetim 

Sistemi) çalışmaları kapsamında 

tüm Holding çalışanlarının 3 

ayrı grup olarak katıldığı “Geri 

Bildirim” eğitimleri tamamlandı. 

Eğitmen Burcu Yalman ile 

gerçekleştirilen eğitimlerde 

paylaşılan bilgilerin, kurum 

kültürü olarak günlük hayatın 

bir parçası haline gelebilmesi 

hedefleniyor. Eğitimin ikinci fazı 

olarak koçluk eğitimi de İnci 

Akademi’nin gündeminde olacak. 

İNCİ AKADEMİ GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİM PROGRAMLARI

İnci Akademi’de Ege 
Bölgesi'ndeki şirketlerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen 
genel katılıma açık eğitimler 
devam ediyor. İleri Seviye 
Excel, Sunum Teknikleri, Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu, 
MSA, 6S ile Kayıp Giderme, 
Sözleşmelerde Cezai Şart ve 
Teminat Uygulamaları, Otonom 
Bakım Yönetimi ile Saha 
Mükemmelliği ve Depo Yönetimi 

konu başlıklarıyla; Tirsan Kardan, 

Eren Balata, Exact Systems, 

Nursan Elektrik Donanım, Olgun 

Çelik, Ege Fren, Özay Döküm, 

Sarıgözoğlu, Bodycote Istaş Isıl 

İşlem, Stackpole International, 

Nemak, İzeltaş ve Öztürk 

Endüstriyel çalışanları İnci 

Akademi’ye misafir oldu.

Yaz boyunca da devam edecek 

olan eğitimlere tüm Ege 

Yönetim Kurulu Başkanı Neşe 
Gök, Maxion Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Zaim ve Cevdet 
İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Şerife İnci Eren’den aldı.

Bölgesi şirketleri davetlidir.  

Yeni dönemde katılımcılar ile 

buluşacak eğitimlerden bazıları 

aşağıdaki gibidir:

• Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı

• Yazılı İletişim Teknikleri Eğitimi

• Çatışma Yönetimi

• Sunum Teknikleri

• Japon Kültürü ile Çalışma 

Sanatı

• Hitabet Sanatı & Vücut Dili

• Kuşaklar Karması
• Eğitimlerde ve Sunumlarda 

Hikayeleştirme
• Liderlik Gelişim Programları
• Temel ve ileri düzey Excel 

Uygulamaları
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SANATA ADANMIŞ BİR HAYAT: 
FİLİZ ECZACIBAŞI SARPER

Merhaba Filiz Hanım. Kısaca 
kendinizden bahsedebilir 
misiniz?

İzmir'de doğdum. İzmir Ameri-
kan Koleji'ni bitirdikten sonra, 

koreoloji eğitimi almak üzere 
İngiltere'ye gittim. Londra Col-
lage of Choreology Yüksek 
Bölümü'nü bitirdikten sonra 
yurda döndüm. İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi'nde sahnele-
nen Sait Sökmen'in "Kurban" 
adlı balesini Benesh Dans 
Notasyonuna geçirdim, eser 
Londra’daki Uluslararası Kore-
oloji Kütüphanesi'ne ilk Türk eseri 
olarak kaydedildi. Bu çalışmayla 
"A.I.Chor" unvanı aldım. 1977 
yılından başlayarak üç kez Dünya 
Koreolojistler Toplantısında 
ülkemizi temsil ettim. 1980 yılına 
kadar İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi'nde görev yaptım, pek çok 
eserin notasyonunu yaptım ve 
sahneye uyarladım. 

1985 yılında kurulan İzmir 
Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın 
kurucuları arasında yer aldım ve 
ilk Yönetim Kurulu Başkanı Nejat 
F. Eczacıbaşı döneminde başkan 
vekilliği yaptım. 1993 yılında Nejat 
F. Eczacıbaşı'nın vefatı üzerine 
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 
seçildim.

Uluslararası İzmir Festivali’nin 
yanı sıra 25 yıldır aralıksız süren 
İzmir Avrupa Caz Festivali’ni, Dr. 
Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste 
Yarışması’nı, alanında Türkiye’de 
tek oluşum olan MÜZİKSEV’i 
İzmir’e armağan eden ve uzun 
yıllardır düzenlediği kapsamlı 
masterclass ve atölyelerle 
geleceğin sanatçılarının 
yetişmesine katkı sağlayan 
İKSEV’in başkanlığını halen gönüllü 
olarak sürdürmekteyim.

İzmir’in Expo 2015 adaylığı 
sürecinde danışma kurulunda 
görev yaptım. EXPO 2020 
sürecinde ise Euro-Asia Delege 
Lideri olarak görev yaptım.

İzmir’in kültür ve sanat yaşamına 
katkılarım nedeniyle pek çok 
kez ödüllendirildim.. Örneğin; 

seslendirilmeleri için çaba 
harcıyoruz. Genç bestecilerimizin 
yarışmaya ilgisini olağanüstü 
olarak nitelendirebilirim. 

İzmir Avrupa Caz Festivali’nin 
onuncusundan bu yana afişini 
genç grafikerler arasında açtığımız 
caz afişi yarışması ile belirliyoruz. 
Ödül kazanan üç afişin yanı sıra 
sergilenmeye değer bulunan 
afişler festival süresince AASSM’de 
sergileniyor. Caz afişi yarışmamıza 
her yıl Türkiye’nin hemen her 
kentinden afişler geliyor. Seçici 
kurulumuz her yıl ortalama 300 – 
350 afiş arasından seçim yapıyor. 
Tabii ki ilgiden çok memnunuz.

Bir İzmirli olarak İzmir’i nasıl 
tanımlarsınız?

İzmir doğduğum, büyüdüğüm, 
bazı eğitimler almak için gidip, 
tekrar geri döndüğüm kent. Tarihi 
boyunca kültür ve sanat kenti 
olarak tanınmış. Aydın, hoşgörülü, 
sanatı seven, değerlerini 
önemseyen bir kent olduğunu 
düşünüyorum. 

uygulamasıyla nasıl çalındıklarını 
izleyebilirsiniz. Bünyemizdeki 
lutiye atölyemizde artık unutulmuş 
geleneksel çalgılara yeniden 
can veriyoruz, bahçemizdeki 
salonumuzda sergilediğimiz 
çalgıları tanıtıcı konserler 
düzenliyoruz. Ayrıca bu salonu 
tüm genç sanatçılarımıza hiçbir 
karşılık beklemeden sunuyoruz. 
Halen, Celasun Muşkara’nın 
bağışladığı plak ve kayıtların 
temelini oluşturduğu zengin 
bir ses arşivi için çalışmalarımız 
sürüyor. MÜZİKSEV’in ziyaretçileri 
arasında İzmirlilerin ve her yaştan 
öğrencilerin yanı sıra üniversite 
düzeyindeki müzik eğitimi 
kurumlarında okuyan öğrencileri, 
akademisyenleri, her ulustan 
amatör ve profesyonel sanatçıları, 
yerli ve yabancı turistleri, 
müzik araştırmacılarını, çalgı 
yapımcılarını sayabiliriz. 

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 
olarak, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı 
Ulusal Beste Yarışması, İzmir 
Avrupa Caz Festivali Afişi 
Yarışması gibi değerli yarışmalar 
düzenliyorsunuz. Bu yarışmalara 
olan ilgi ve katılımdan memnun 
musunuz?

Onuncusunu 32. Uluslararası 
İzmir Festivali kapsamında 
sonuçlandırdığımız Dr. Nejat 
F. Eczacıbaşı Ulusal Beste 
Yarışması çok önemsediğimiz bir 
etkinliğimiz. Genç bestecilerimizi 
özendirmek, destelemek, onlara 
yeni olanaklar yaratmak amacıyla 
başlattığımız bu yarışma, çok 
sesli müziğimizin önemli yaşam 
kaynaklarından biri haline 
geldi ve bugüne kadar çağdaş 
müziğimize yaklaşık 155 yeni eser 
kazandırdı. Seçici kurulumuzun ön 
elemesinden sonra finale kalan 
eserler seslendiriliyor. Halkın, 
orkestra sanatçılarının ve seçici 
kurulun oylarıyla derecelendirme 
yapılıyor. Final konserinde 
seslendirilen eserlerin CD kayıtları 
yapılarak genç sanatçıların 
eserlerinin ilk seslendirilişi de 
kayda alınmış oluyor. Bu CD’leri 
yurt içi ve dışında tanınmış 
şef ve orkestralara göndererek 

BİR KONUK

2000 yılında Ege Üniversitesi 
Senatosu tarafından verilen 
Üstün Hizmet Madalyası, 2001 
yılında İzmir Valiliği’nin, 2002 
yılında İzmir Ticaret Odası’nın 
verdiği üstün başarı ödüllerini 
sayalabilirim. 26 Mayıs 2009’da 
İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio 
Napolitano’nun takdiriyle iki 
ülkenin kültür ve sanatına yaptığı 
sürekli katkılar nedeniyle “İtalyan 
Dayanışma Yıldızı Şövalyesi” 
unvanı ve 2014 Haziran ayında 
Türk-Polonya kültürel ve bilimsel 
işbirliğine katkılarım nedeniyle 
Polonya Cumhuriyeti liyakat 
madalyası ile onurlandırıldım. 

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak 28 
Şubat 2014’de 60 yıllık Avrupa 
Festivaller Birliği’nin yönetim 
kuruluna ilk Türk üye olarak 
seçildim. İkinci dönemde de bu 
görevime devam ediyorum.

İKSEV’in önümüzdeki günlerde 
yeni bir projesi var mı?

İKSEV’in kuruluş amaçlarının 
hepsine ulaştığını söylemeliyim. 
Bu durum geniş bir vizyonla 
kendimize yeni hedefler 
koymamızı sağladı. Üzerinde 
çalıştığımız pek çok yeni projemiz 
var. Ancak belli bir olgunluğa 
gelmeden bunları açıklamayı 
doğru bulmuyorum. 

MÜZİKSEV’den bahsedebilir 
misiniz, amacı ve hedefleri 
nelerdir?

İKSEV, kurulduğundan bu güne bu 
kentin, İzmir’in desteğini gördü. 
Bu desteğe kalıcı bir teşekkür 
sunmak istedik. Üstelik eğitim 
faaliyetlerimizi bir üst boyuta 
taşımak, kentin kültür ve sanatı 
kadar turizminin gelişmesine de 
katkıda bulunmak için MÜZİKSEV’i 
İzmir’e bir armağan olarak 
sunduk. Kentin mimari tarihinin 
önemli tanıklarından biri olan 
binamızda Güner Özkan Bey'in 
bağışı olan üç yüz geleneksel 
Türk çalgısını sergiliyoruz. Orta 
Asya Türk Dünyası ve Anadolu’da 
kullanılan bu çalgıları izlerken 
ipodlarla seslerini dinleyebilir, 
telefonunuzun QR kodu 
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İNCİ VAKFI 2017-2018 EĞİTİM 
DÖNEMİ BURSİYER ETKİNLİKLERİ

1) Pi Gençlik Derneği’nin Koordinatörlüğü’nde ve Türkiye Ulusal Ajansı 
desteği ile gerçekleştirilen “New Media and NGOs” Projesi kapsamında 
10 farklı ülkeden gelen katılımcılar İnci Vakfı’nın katkılarıyla bir araya 
geldi. Toplantı İnci Holding ev sahipliğinde gerçekleşti.

2) Değişim Liderleri Derneği’nin 
her sene yürütmekte olduğu 
Kıvılcımlar Projesi’ne, İnci Vakfı 
kız öğrencilerinden oluşan 
bir bursiyer grubu ile katılım 
gösterdi. "Kelebek Etkisi" grup 
ismi ile tüm sene boyunca bir 
araya gelen ve bir projeyi hayata 
geçiren Kıvılcımlar Grubu, 
toplumsal cinsiyet eşitliğine 
dikkat çekmek; ilkokul çağından 
itibaren çocuklara, konuyla 
ilgili farkındalık kazandırmak 

3)  İnci Vakfı üniversiteli bursiyer 

öğrencileri ve Değişim Liderleri 

Derneği Kıvılcımlar Programında 

yer alan gençlere yönelik 

"Erasmus+ Gençlik Projeleri 

Bilgilendirme Toplantısı" 

gerçekleştirildi. Toplantıda 

için oluşturdukları özgün 
hikâye kitabıyla Mayıs ayında 
gerçekleşen zirvede katılımcılar 
ile paylaştı ve büyük beğeni 
topladı.

öğrenciler, kendilerine uygun 

proje türlerini belirleme, yurt 

dışında deneyim kazanmaya 

giden yolda atılacak adımlar ve 

Türkiye Ulusal Ajansı gibi kilit 

aktörler konusunda bilgi edinme 

fırsatına sahip oldular.

İNCİ VAKFI FON DESTEKLİ 
PROJELERİ

Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nın 
Avrupa Birliği projeleri 
kapsamında ilk kabul aldığı 
‘‘Mobil Atölyeler Okullarda’’ 
projesi okulların kapanması 
ile birlikte sona erdi. Proje 
kapsamında Polonya’dan 
gelen gönüllü Julia Bayer’in 
yönetiminde devam eden 
projede, farklı el becerileri 
uygulamaları ile Ocak ayından 
itibaren İzmir içi farklı kültür 
merkezleri, okullar ve ilçe halk 

Daha fazla okuyan bir İzmir ve 
Türkiye için, Bornova İlçe Halk 
Kütüphanesi desteği ile birlikte 
İnci Vakfı’nın 2015 yılından beri 
sürdürdüğü Gezici Kütüphane 
projesi 2015 Nisan ayından beri 
76.880 kişiye ulaşarak 28.000 
adet kitap ödünç verdi. 

Bununla birlikte İnci Vakfı’nın 
okuma alışkanlığında dünya 
standartlarına yaklaşabilmenin 
küçük yaşlarda sağlanan 
imkanlarla ilgili olduğu bilinciyle, 
Türkiye’nin farklı okullarından 
gelen, “okul kütüphanelerine 
kitap” taleplerine de destekleri 
devam ediyor. İnci GS Yuasa 
çalışanlarının bağışları ile 
“Kitap Hediye Etme Günü” 
kapsamında toplanan kitaplar, 
vakfın iş birliği içinde bulunduğu 

kütüphanelerindeki yaşları 
5-14 arasında değişen 750 
çocuğa erişme imkanı sağlandı 
ve yabancı kültürler ile ilgili 
farkındalık yaratıldı.  

Altunkaya Şirketler Grubu’nun 
da destekleriyle Gaziantep’teki 
Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu ve 
Yavuzlar İlkokulu’na gönderildi. 
Bununla birlikte Gaziantep- 
Nizip’te yer alan Dayıdağı 
İlkokulu’na İnci Vakfı’na daha 
önce bağışlanmış olan kitaplar 
gönderildi. 

Gezici Kütüphane, Bornova 
Belediyesi’nin Kütüphane 
Haftası kapsamında 
Büyükpark’ta düzenlediği Kitap 
Şenliği‘nde ve 23. İzmir Kitap 
Fuarı’nda da kitapseverler 
ile buluşma fırsatı yakaladı. 
Kitapseverler tarafından beğeni 
toplayan Gezici Kütüphane 
projesi, her gün daha fazla kitap 
dostuna ulaşmayı hedefliyor.

MOBİL ATÖLYELER OKULLARDA

GEZİCİ KÜTÜPHANE VE KİTAP 
PAYLAŞIMLARI
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İNCİ VAKFI ÇOCUK ORKESTRASI 
BARIŞ İÇİN MÜZIK-İZMİR
“İnci Vakfı Çocuk Orkestrası” 

nın 23 Nisan Pazartesi günü 

İzmir Ahmed Adnan Saygun 

Sanat Merkezi’nde halka açık 

verdiği konser büyük ilgi gördü.  

İstanbul Barış İçin Müzik Vakfı 

Gençlik Orkestrası’ndan 40, İnci 

Vakfı Çocuk Orkestrası’ndan 60 

çocuğumuzla toplam 100 kişilik 

orkestraya, İzmir Türk Koleji’nin 

50 kişilik çocuk korosu eşlik 

etti. Çok beğenilen konserde 

toplam 19 parça seslendirildi ve 

izleyiciler 23 Nisan coşkusunu 

orkestranın yansıttığı muhteşem 

duygu ile sonuna kadar yaşadı. 

Konsere ait videolara Youtube 
üzerinden Cevdet İnci Eğitim 
Vakfını aratarak ücretsiz 
ulaşabilir ve bu coşkuyu sizler 
de tekrar yaşayabilirsiniz.  

BAYRAKLI İNOVATİF FİKİRLER 
FUARINA İNCİ VAKIF SPONSORLUK 
DESTEĞİ
Bu yıl 2.si düzenlenen Bayraklı 
İnovatif Fikirler Fuarı ‘na Cevdet 
İnci Eğitim Vakfı sponsor olarak 
destek verdi. Bayraklı ilçesinde 
bulunan tüm ilk- ortaokul 
ve liselerde öğrenim gören 
öğrenciler, toplam 170 projeyi 
katılımcılar ile paylaştı.

İnovasyon temalı etkinlik; 
Bayraklı Kaymakamı Sn. Adem 
Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Şuayip Üner, üniversite ve özel 
sektör temsilcileri, öğretmenler, 
öğrenciler, veliler ve çok sayıda 

ziyaretçinin katılımıyla Tepekule 
M.M.O Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti.

İnci Vakfı, dereceye giren ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencilerinden 
oluşan 30 kişilik grubu ve 
danışman öğretmenleri için, 23 
Mayıs günü Maxion Alüminyum 
Fabrikası’na bir gezi düzenledi. 
Şirket tanıtımının ardından, iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimi alan 
katılımcılar son olarak fabrikanın 
üretim sahasını gezme fırsatı 
buldu.

İNCİ VAKFI VELİ EĞİTİM VE 
SEMİNERLERİ 

İnci Vakfı’nın ihtiyaçlı bölge 
okulları ve bu okullardaki 
velilere yönelik eğitimleri, 
2017-2018 eğitim yılında da 
önceki senelerde olduğu gibi 
devam etti.  Tüm sene boyunca 
yaklaşık 1.500 veliye yüz yüze, 
1000’e yakın izleyiciye de 
Youtube kanalında yayınlanan 
veli eğitimleri ile ulaşan vakıf, 
birçok farklı başlıkta velileri 
aydınlatmayı sürdürüyor. Veli 
eğitimlerine siz de Cevdet İnci 
Eğitim Vakfı Youtube kanalından 
ücretsiz erişebilir ve daha 
geniş kitlelere yayılmasını 
sağlayabilirsiniz. 

• Prof.Dr. Meltem Onay "Aile İçi 
İletişim / Öğretmen-Öğrenci 
İletişimi"

• Yazar / Yaşam Koçu Nur Eda 
Kasap Süslü - Eyvah Sınav

• Psikolog Serap Manisalı, 
"Sınavdan Önce Anne / 
Şiddetsiz İletişim"

• Av. İlve Yücesoy ve Av. Cenal 
Saygı - Ailenin Korunması/
Kadın Hakları

• Bornova Kütüphane Müdürü 

Asuman Nesibe Gök - Okumayı 
Eğlenceli Hale Getirmek

• Eğitmen / Danışman Yasemin 

Tutal - Kadın Öğrenirse Aile 
Mutlu Olur

• Gıda Prof. Dr. Sedef Nehir El 

- Mutfakta Doğru Bildiğimiz 
Yanlışlar 

• Dr. Pınar Yazır Özgür - Kariyeri 
Mutluluk Üzerine Planlamak

• Dr. Rauf Özgür - Daha İyi Anne-
Baba Olmak

• Fizyoterapist Hülya Özlem 

Şener, "Genel Omurga Sağlığı"

• Op. Dr.Cüneyt Tuğrul, "Meme 
ve Kolon Kanserinden 
Korunma"

• Diyetisyen Gizem İnalöz, 

"Beslenmede Sağlıklı 
Seçimlerin Önemi"

• Gazeteci- Yazar Ayçe 

Bükülmeyen ,“Ege’nin Öncü 
Kadınları”

• BT Koordinatörü Mehmet 

Hepkorucu "Veri Güvenliği"

YUNUS EMRE MESLEKİ EĞİTİM 
MERKEZİ İNCİ VAKFI MAXION 
İNCİ ŞUBESİ
1 Aralık 2017’de açılışı yapılan; 
Yunus Emre Mesleki Eğitim 
Merkezi İnci Vakfı Maxion İnci 
Şubesi öğrencileri sene sonu 
itibari ile karnelerini aldı.  16 
kişiden oluşan sınıfta öğrenciler; 
ilk sınıftan itibaren CNC tezgâhı 
ile tanışıp, aldıkları teorik 
bilgileri uygulama yaptıkları 
atölye derslerinde pekiştirdi ve 
el becerilerini arttırmaya yönelik 
dersler gördü. Öğrenciler yapılan 
çeşitli etkinlikler ve Cevdet İnci 
Eğitim Vakfı gönüllüleri aracılığı 

ile verilen eğitimlerle, iş ve 
ders yaşamı haricinde başarılı 
bireyler olmaları amacı destek 
görmeye devam edecektir.
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KÜLTÜR VE SANAT

Kitabı Öneren: Serap Manisalı- 
İnci Holding İnsan Kaynakları 
Müdürü
Kitap Adı: Şiddetsiz İletişim

Yazar Adı: Marshall Rosenberg

Yayınevi: Remzi Kitapevi

Sayfa Sayısı: 232

Kitap özeti:  Bizi doğamızdaki 
şefkatten koparan, şiddet ve 
sömürü odaklı davranışlara 
yönelten nedir? Ve bunun 
tersine, bazı insanların en zor 
şartlar altında bile doğalarındaki 
şefkate bağlı kalmalarını 
sağlayan nedir? Bu iki soruyu 
hayatının odağına alan Marshall 
Rosenberg’in ilişkilerimizi 
geliştirecek en etkili araçları 
sunduğu kitabı ‘’Şiddetsiz 
İletişim’’, bir başucu kitabı 
olarak tekrar tekrar okumalık. 
Kitapta yer alan başlıklar 
oldukça dikkat çekici; Gönülden 
vermek, şefkati engelleyen 

ŞİDDETSİZ İLETİŞİM

iletişim, değerlendirmeden 
gözlemlemek, duyguları fark 
ve ifade etmek, duygularımızın 
sorumluluğunu üstlenmek, 
empatiyi anlamak, empatinin 
gücü, şefkatle bağlanmak, öfkeyi 
tam olarak ifade etmek, gücün 
koruyucu amaçla kullanılması, 
kendimizi özgürleştirmek 
ve başkalarını desteklemek, 
şiddetsiz iletişimde takdiri ifade 
etmek…

Kitabı Öneren
Cüneyt Efeer / Maxıon Jantaş / 
Makam Şoförü

Kitap Adı: Huzursuzluk

Yazar Adı: Zülfü Livaneli

Yayınevi: Doğan Kitap

Sayfa Sayısı: 160

Kitap özeti:  İstanbul’un 
kargaşası içinde sıradan bir 
yaşam süren İbrahim, çocukluk 
arkadaşı Hüseyin’in ölüm haberi 
üzerine doğduğu kadim kent 
Mardin’e gider. Onun, önce 
sevdaya sonra ölüme yazılmış, 
Mardin’de başlayıp Amerika’da 
sona ermiş hayatını araştırmaya 
koyulur. Böylece âdeta bir 
girdabın içine çekilir, tutkuyla ve 
hırsla gizemli bir kadının peşine 
düşer. 

HUZURSUZLUK

Mardinli Hüseyin ile IŞİD 
zulmünü misliyle yaşamış Ezidi 
kızı Meleknaz’ın ve kelamın 
çocuklarının hikâyesi... Sevda ile 
acının iç içe geçtiği bir Ortadoğu 
gerçeğiyle buluşturuyor.

Kitabı Öneren: Görkem Buse 
Akgöl- İnci Holding Bilgi 
Teknolojileri Sorumlusu / IT 
Responsible

Kitap Adı: Savaş Sanatı

Yazar Adı: Sun TZU

Yayınevi: Remzi Kitapevi

Sayfa Sayısı: 200

Kitap özeti:

Kitap Sun Tzu tarafından M.Ö. 
6. yüzyılda yazılmıştır. Sun 
Tzu’nun yaşadığı zaman tam 
bilinmemekle birlikte, Çin’de 
İ.Ö’den önce 5. İle 3. Yy arasında 
yaşadığı düşünülmektedir. 
Savaş taktikleri ve detayları 
hakkındadır. Sun Tzu, 
savaş öğretileri üzerine 
temellendirilmiş bu kitap 13 
bölümden oluşuyor. Her bölüm 
ilgili konunun detaylarını ve 
stratejilerini içeriyor. Planlama, 
strateji, taktik ve buna benzer 

SAVAŞ SANATI

birçok konuya, kendi tecrübeleri 
ile yaklaşan sun tzu gerçek 
zaferin anahtarını bizlere 
aktarıyor. Bu başlıklar altında 
bir savaşta vahşete gerek 
kalmadan tamamen zeka ve 
taktikle savaş kazanma öğretilir. 
Günümüzde ekonomi ve iş 
dünyasında bir rehber olarak 
kullanılmaktadır kitap. Yazıldığı 
zamandan bu yana askeri alanda 
da çok başvurulmuş bir kaynak 
olmuştur. 

Kitabı Öneren: Sinan Tokdemir- 
İnci Holding Özel Güvenlik 
Görevlisi
Kitap Adı: Bazı Yollar Yalnız 
Yürünür

Yazar Adı: Özgür Bacaksız

Yayınevi: Destek Yayınları

Sayfa Sayısı: 144

Kitap özeti: Kitapsız, çiçeksiz, 
hayvansız, vicdansız, doğrusuz 
insanlardan uzak dur. Umudu 
öldürüp, nefreti toprağa 
dikmek isteyenlerden uzak 
dur. Hayatı sadece ideoloji 
ve düşünce olarak görenden 
uzak dur. Mutlu olmanı, 
sorgulamanı, düşünebilmeni 
kendilerine yapılmış bir tehdit 
olarak görenlerden uzak 
dur. Kendilerine duydukları 
yabancılık yüzünden 
karşısındakini kötü bilenlerden 
uzak dur. Nefreti evinin kapısına 
koyan, artık her dışarı çıktığında 

BAZI YOLLAR YALNIZ YÜRÜNÜR

avucunda nefret taşıyanlardan 
uzak dur. İnsan hayatına olan 
saygısızlığı bir övünç madalyası 
gibi, gurur mekanizması gibi 
görenlerden uzak dur. Kelimeleri 
özenle seçmeyen, her cümlesi 
biat olan, her sözcüğü toz 
olandan uzak dur. Sesinin 
tonu kalbinin tonundan çok 
olanlardan uzak dur. Çünkü 
neye çok yaklaşırsan, neyi çok 
biriktirirsen, ona dönüşürsün…
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